
1 สพป.เชียงราย เขต 3 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยไคร้/อ.แม่สาย 5431
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยหล่อดูก/อ.อมก๋อย 5433
3 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 (สาขาบา้นพะดี)/อ.พบพระ 5412
4 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบา้นอุ้มผาง/อ.อุ้มผาง 5365
5 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแม่สลิดหลวงวิทยา/อ.ท่าสองยาง 5356
6 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นทุ่งมะขามปอ้ม/อ.แม่ระมาด 2743
7 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแม่ละเมา/อ.แม่สอด 2838
8 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นทีกะเปอ่/อ.พบพระ 2610
9 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นปรอผาโด้/อ.อุ้มผาง 2693
10 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นร่มเกล้า 3/อ.พบพระ 2599
11 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นปา่คาใหม่/อ.พบพระ 2616
12 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแม่สลิดหลวงวิทยา/อ.ท่าสองยาง 2584
13 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยกะโหลก/อ.แม่สอด 4215
14 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแม่จะเราสองแคว/อ.แม่ระมาด 4264
15 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยปลาหลด (สาขาบา้นหว้ยจะกือ)/อ.แม่สอด 7357
16 สพป.นครพนม เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นนาใน/อ.โพนสวรรค์ 4435
17 สพป.นครพนม เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นนาทม/อ.นาทม 4434
18 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒนอ์ุปถัมภ)์/อ.เฉลิมพระเกียรติ 4402
19 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยโก๋น/อ.เฉลิมพระเกียรติ 4153
20 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นบอ่หลวง สาขาบา้นหว้ยโปง่/อ.บอ่เกลือ 6571

หมายเหตุ

1. ล าดับที่ 1 - 33 สพฐ. อนมุัติจัดสรรอัตรว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมือ่ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่สงวนไว้บริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน โดยการ
ตัดโอนต าแหนง่และอัตราเงินเดือน รวม 33 อัตรา
โดยแจ้ง สพท. ด าเนนิการตามหนงัสือ สพฐ. 
ที่ ศธ 04009/ว 6258 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
2. ล าดับที่ 34-40 สพท. เสนออัตราว่างรองรับ
การบรรจุ รวม 7 อัตรา

บญัชีอัตราว่างเพ่ือรองรบัการบรรจุและแตง่ตัง้นักเรยีนในพระราชานุเคราะห์
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีต าแหน่งครผูู้ช่วย ป ีพ.ศ. 2565

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดบั
ที่ สพท./สศศ. ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่

รายละเอียดอัตราว่าง
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21 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นยอดดอยวัฒนา/อ.บอ่เกลือ 4158
22 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหา่งทางหลวง/อ.บอ่เกลือ 2020
23 สพป.นา่น เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นสะเกิน/อ.สองแคว 2040
24 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นวังข่อย/อ.หวัหนิ 2004
25 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้ช่วย/ร.ร.หนองพลับวิทยา/อ.หวัหนิ 6941
26 สพป.พัทลุง เขต 1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยกรวด/อ.ปา่พะยอม 2167
27 สพป.เลย เขต 1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยผักกูด/อ.ปากชม 2151
28 สพม.เลย หนองบวัล าภู ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปากชมวิทยา/อ.ปากชม 6945
29 สพป.สกลนคร เขต 1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ/อ.ภพูาน 1983
30 สพป.ราชบรีุ เขต 1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นตะโกล่าง/อ.สวนผ้ึง 1971
31 สพป.อุบลราชธาน ีเขต 3 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นโหง่นขาม/อ.ศรีเมืองใหม่ 1948
32 สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นเทพา/อ.ม่วงสามสิบ 2412
33 สพป.อุบลราชธาน ีเขต 5 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นหว้ยยาง/อ.น้ าขุ่น 2395
34 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ไทยราษฏร์คีรี/อ.พบพระ 5184
35 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปา่ไม้อุทิศ 4/อ.พบพระ 5205
36 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแม่กลองนอ้ย/อ.อุ้มผาง 4364
37 สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นน้ าดิบ/อ.แม่สอด 2078
38 สพม.สกลนคร ครูผู้ช่วย/ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม/อ.กุสุมาลย์ 119820
39 สพม.สกลนคร ครูผู้ช่วย/ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม/อ.กุสุมาลย์ 62100
40 สพม.สระแก้ว ครูผู้ช่วย/ร.ร.สระแก้ว/อ.เมืองสระแก้ว 110250
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