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1 52046 น.ส.ปภาวรินท 
วนาวิวัฒนกุล

ค.บ.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

มรภ.เพชรบุรี  2.97 279 หมู 6 บานปาเด็ง 
ต.ปาเด็ง อ.แกงกระจาน จ.

เพชรบุรี

โรงเรียนวัดบอบุญ (จารุ
ราษฎรบํารุง) ต.ไรสะทอนอ.

บานลาด จ.เพชรบุรี สังกัด 

สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนหนองพลับ (อินทจิต
บํารุง) ต.บานดอนทราย 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี สังกัด

สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบานเขายอย 
ต.เขายอย อ.เขายอย 

จ.เพรชบุรี สังกัด 

สพป.เพชรบุรี เขต 1

2 52050 นายวีรวัฒน 
ทองเกิด

ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เพชรบุรี    3.12 61 หมู1 บานบางกลอย ต.
หวยแมเพรียง 

อ. แกงกระจาน 

จ.เพชรบุรี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห
 47 จ.เพชรบุรี  

ต.สามพระยา อ.ชะอํา 

จ.เพชรบุรี สังกัด สสศ. (สพฐ.)

โรงเรียนทายางวิทยา 
ต.ทาคอย อ.ทายาง 

จ.เพชรบุรี สังกัด 

สพม.10

โรงเรียนวัดทาคอย 
(สกุณอุปถัมภ) ต.ทาคอย 

อ.ทายาง จ.เพชรบุรี  

สังกัดสพป.เพชรบุรี เขต 2

3 52057 น.ส.เจนจิรา อาญา
เมือง

ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.ธนบุรี   3.26 69/1 หมู 10 
บานภูมินิยมพัฒนา 

ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร

โรงเรียนสังขะ ต.สังขะ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร 

สังกัด สพม.33

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
 ต.ตาตุม อ.สังขะ 

จ.สุรินทร สังกัด สพม.33

โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
ต.บัวเชด อ.บัวเชด 

จ.สุรินทร สังกัด สพม.33

4 52036 นายมีชัย 
ไทรสังขธิติสิน

ค.บ.ศิลปศึกษา มรภ.หมูบานจอมบึง 3.84 
(เกียรตินิยมอันดับ1)

29 หมู 5 บานเวียคะดี้ 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

สังกัด สพม.8

โรงเรียนบานหวยมาลัย 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี สังกัด 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนบานกองมองทะ 
ต.ไลโว อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี สังกัด 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

5 52060 น.ส.สุภาวดี 
แกวดี

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ม.นครพนม 3.31 
(เกียรตินิยมอันดับ2)

39 หมู 5 บานศรีสวัสดิ์ ต.
ศรีแกว อ.เลิงนกทา 

จ.ยโสธร

โรงเรียนบานหนองบอน 
ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

สังกัด สพป.ยโสธร เขต2

โรงเรียนบานศรีแกว 
ต.ศรีแกว อ.เลิงนกทา 

จ.ยโสธร 

สังกัด สพป.ยโสธร เขต2

โรงเรียนบานสมผอ 
ต.สมผอ อ.ไทยเจริญ 

จ.ยโสธร สังกัด 

สพป.ยโสธร เขต2

คะแนนเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา

รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมัครบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2563

โรงเรียนที่มีความประสงคขอบรรจุเขารับราชการครู

ที่ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา 

(จบปการศึกษา 2562)
สถาบันการศึกษา

รหัส
ประจําตัว



1 2 3
คะแนนเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา
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โรงเรียนที่มีความประสงคขอบรรจุเขารับราชการครู

ที่ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา 

(จบปการศึกษา 2562)
สถาบันการศึกษา

รหัส
ประจําตัว

6 52097 นายภาณุวิชญ ฉิม
ศรี

ค.บ.พลศึกษา มรภ.อุตรดิตถ   3.07 310 หมู 7 บานนุชเทียน 
ต.บอภาค อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดบอภาค 
ต.บอภาค อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก สังกัด 

สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห
 23 ต.เนินเพิ่ม 

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

สังกัด สสศ.

โรงเรียนบานรมเกลา 
ต.บอภาค อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก สังกัด 

สพป. พิษณุโลก เขต 3

7 52104 น.ส.ธนพร 
พรมสุม

ค.บ.พลศึกษา มรภ.เชียงใหม  3.05 38/2 หมู3 บานปางคอม 
ต.บอเบี้ย อ.บานโคก 

จ.อุตรดิตถ

โรงเรียนบานบอเบี้ย 
ต.บอเบี้ย อ.บานโคก 

จ.อุตรดิตถ สังกัด 

สพป.อุตรดิตถ เขต 2

โรงเรียนบานปางคอม 
ต.บอเบี้ย อ.บานโคก 

จ.อุตรดิตถ  สังกัด 

สพป.อุตรดิตถ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบานโคก 
ต.บานโคก อ.บานโคก 

จ.อุตรดิตถ สังกัด 

สพป.อุตรดิตถ เขต 2

8 52124 น.ส.ทารินทร ยอด
ออน

ค.บ.สังคมศาสตร มรภ.อุตรดิตถ  2.61 46 หมู10 บานสวาง 
ต.หนองแดง อ.แมจริม 

จ.นาน

โรงเรียนชุมชนบานนาคา 
ต.หนองแดง อ.แมจริม 

จ.นาน สังกัด 

สพป.นาน เขต1

โรงเรียนบานน้ําตวง  
ต.น้ําพาง อ.แมจริม จ.นาน 

สังกัด สพป.นาน เขต 1

โรงเรียนแมจริม 
ต.หนองแดง 

อ.แมจริม จ.นาน 

สังกัด สพม.37

9 51125 น.ส.วราภรณ 
อนุรักษวนภูมิ

พศ.บ.สังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม

3.00 52 หมู 12 บานขุนปอน ต.
บานทับ อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม

โรงเรียนบานขุนแมรวม 
ต.แจมหลวง อ.แมแจม

จ.เชียงใหม สังกัด 

สพป.เชียงใหม เขต 6

โรงเรียนบานนากลาง สาขา
หวยผัดกูด ต.แมศึก 

อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6

โรงเรียนบานสองธาร 
ต.บานทับ อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม สังกัด 

สพป.เชียงใหม เขต 6

10 52126 นายเกียรติศักดิ์ 
วูยื่อ

ค.บ.พลศึกษา ม.การกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม

3.71 42 หมู 6 บานแมละงอง 
ต.น้ําแพร อ.พราว 

จ.เชียงใหม

โรงเรียนพราววิทยาคม 
ต.เขื่อนผาก อ.พราว 

จ.เชียงใหม 

สังกัด สพม.34

โรงเรียนชุมชนบานโปง 
ต.บานโปง อ.พราว 

จ.เชียงใหม สังกัด 

สพป.เชียงใหม เขต 2

โรงเรียนบานแจงกูเรือง 
ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม 

สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 2
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คะแนนเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา
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โรงเรียนที่มีความประสงคขอบรรจุเขารับราชการครู

ที่ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา 

(จบปการศึกษา 2562)
สถาบันการศึกษา

รหัส
ประจําตัว

11 52203 น.ส.อรัญญา หอม
ดอก

ค.บ.ภาษาไทย มรภ.อุตรดิตถ   3.07 45 หมู4 บานปน 
ต.หวยโกน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นาน

โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ ต.หวยโกน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

สังกัด สพม.37

โรงเรียนบานปางหก 
ต.หวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ

 จ.นาน สังกัด สพป.นาน 

เขต 2

โรงเรียนบานหวยโกน 
ต.หวยโกน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

สังกัด สพป.นาน เขต 2

12 52218 น.ส.ณัฐณิชา 
ขันหลวง

ศษ.บ.วิทยาศาสตรศึกษา ม.เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน

3.66 
(เกียรตินิยมอันดับ1)

57 หมู 7 บานสวาใต 
ต.ดงพญา อ.บอเกลือ 

จ.นาน

โรงเรียนบอเกลือ 
ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ 

จ.นาน สังกัด สพม. 37

โรงเรียนบานสวา 
ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน

สังกัด สพป.นาน เขต 2

โรงเรียนบานบอหยวก 
ต.บอเกลือเหนือ 

อ.บอเกลือ จ.นาน สังกัด 

สพป.นาน เขต 2

13 58251 น.ส.วิภา 
คีรีแดนชัย

ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 3.24 19 หมู5 บานกุยตะ 
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนนุเซะโปล ต.แมจัน 
อ.อุมผาง จ.ตาก สังกัด สพป.

เขต 2

โรงเรียนบานกลอทอ 
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

14 58242 น.ส.รัชนี 
วนาบุปผา

ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 3.82 60 หมู5 บานวะเบยทะ ต.
โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนบานปรอผาโด 
ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบานไมกระพง 
ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบานหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุมผาง 

จ.ตาก สังกัด 

สพป.ตาก เขต 2

15 58239 น.ส.ทัศนีย 
ศิริพร

ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 3.89 135 หมู9 บานเปงเคลิ่ง ต.
แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนทานผูหญิงวิไล 
อมาตยกุล ต.แมจัน 

อ.อุมผาง จ.ตาก 

สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบานแมละมุงวิทยา 
ต.แมละมุง อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนปรอผาโด       
ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2
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ที่ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา 

(จบปการศึกษา 2562)
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รหัส
ประจําตัว

16 58245 นายประภาส 
สัมพันธชนะโชติ

ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 3.79 17 หมู2 บานเซปะหละ ต.
แมละมุง อ.อุมผาง 

จ.ตาก

โรงเรียนบานแมละมุงวิทยา 
ต.แมละมุง อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพม.เขต 38

โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง 
ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

17 58237 น.ส.สุดารัตน 
ตระการนาวิน

ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 3.61 142 หมู 1 บานหมองกั๊วะ 
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนบานกลอทอ 
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนทานผูหญิงวิไล 
อมาตยกุล ต.แมจัน อ.อุมผาง

 จ.ตาก สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนนุเซะโปล 
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.เขต 2

18 52182 น.ส.ศุภลักษณ 
หลีเส็ม

ศษ.บ.พลศึกษา ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี

3.49 22/24 หมู 6 
บานหัวควน ต.สํานักแตวอ.

สะเดา จ. สงขลา

โรงเรียนบานนา 
ต.บานนา อ.จะนะ 

จ.สงขลา 

สังกัด สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนสะเดา 
“ขรรคชัยกัมพลานนท

อนุสรณ” ต.สะเดา อ.สะเดา 

จ.สงขลา สังกัด สพม.16

โรงเรียนบานลางา 
ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

สังกัด สพป.สงขลา เขต 3

19 52115 น.ส.อรวรรณ 
แซหมื่อ

ค.บ.ภาษาจีน มรภ.เชียงราย 3.28 11 หมู 3 บานอากู 
ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง 

จ. เชียงราย

โรงเรียนบานแมจัน 

(เชียงแสนประชานุสาสน) 

ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 

สังกัด เชียงราย สพป.3

โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม ต.นางแล อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย 

สังกัด สพม.36

โรงเรียนแมจันวิทยาวิทยาคม 
ต.ปาซาง อ.แมจัน 

จ.เชียงราย สังกัด สพม.36

20 58243 นายธงชัย 
ทรัพยพนาเวศ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ มรภ.กําแพงเพชร   2.93 9 หมู6 บานแมกลองนอย 
ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนบานแมกลองนอย 
ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

สังกัด สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบานรมเกลา 4 
ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ 

จ.ตาก สังกัด 

สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบานรมเกลา 2 
ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ 

จ.ตาก สังกัด 

สพป.ตาก เขต 2



1 2 3
คะแนนเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา

รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมัครบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2563

โรงเรียนที่มีความประสงคขอบรรจุเขารับราชการครู

ที่ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา 

(จบปการศึกษา 2562)
สถาบันการศึกษา

รหัส
ประจําตัว

21 58266 น.ส.ประภาพร พามุ กศ.บ.คณิตศาสตร 
คูขนาน วิทยาศาสตร

ม.พะเยา    3.12 81/2 หมู5 บานหวยหลอ
ดูก ต.แมตื่น อ.อมกอย 

จ.เชียงใหม

โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม 
ต.แมตื่น อ.อมกอย 

จ.เชียงใหม สังกัด สพม.34

โรงเรียนอมกอยวิทยาคม 
ต.อมกอย อ.อมกอย 

จ.เชียงใหม สังกัด สพม. 34

โรงเรียนฮอดวิทยาคม 
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม 

สังกัด สพม.34


	
	ส่ง สพฐ.


