
หนา้ท ี1

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5

1 คณิตศาสตร น.ส.นวพรรณ ไฝจันทร กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

หลมสักวิทยาคม เพ่ือพัฒนา

การศึกษา และ

เพ่ิมประสบการณ

การสอน

2 เคมี น.ส.สุปราณี แกวดู กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

3 ชีววิทยา นายอุเทน ทักคุม กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

หลมสักวิทยาคม พัฒนา

ประสบการณการ

ทํางาน

4 ฟสิกส นายพุฒิพัฒน วงศวิริ

ยชาติ

กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม เพ่ือประหยัดคา

น้ํามันในการ

เดินทาง

5 สังคมศึกษา นายวรีระพันธ เกตุพันธุ กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ระยะทางใกล 

สะดวกในการ

เดินทาง

6 คณิตศาสตร นายศุภกิจ ถือศิล โคกปรงวิทยาคม เพชรละครวิทยา หนองไผ อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา

บรรจุทุน
โครงการ

บัญชีขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูที่ย่ืนขอยาย ประจําป พ.ศ.2564 (กรณีปกติ)

ระหวางวันที่ 8 - 28 มกราคม 2564 (ภายในเขตพื้นที)่

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด



หนา้ท ี2

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

7 คอมพิวเตอร นายโสภณ ทวมโชติ โคกปรงวิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ วังโปงศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ตนเอง

8 ภาษาอังกฤษ นางสุวณีย สุขสี โคกปรงวิทยาคม เพชรพิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดในอ.

เมือง/หรือ อ.เขาคอ 

สังกัด สพม.40

อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา

9 คอมพิวเตอร นายนรเศรษฐ แกวขาว ชนแดนวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม หนองไผ เพชรพิทยาคม แคมปสนวิทยาคม ดูแลบิดามารดา

10 ชีววิทยา น.ส.สุกัญญา จันทร

อินทร

ชนแดนวิทยาคม หลมสักวิทยาคม แคมปสนวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา 

มารดา

11 ฟสิกส นางสุกัญญา สุมาลี ชนแดนวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ดูแลบิดามารดา/

ดูแลบุตร/กลับ

ภูมิลําเนา

12 สังคมศึกษา นายเริงนรินทร ขาว

สะอาด

ชนแดนวิทยาคม วิทยานุกูลนารี หนองไผ เพชรบูรณวิทยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

พัชรพิทยาคม ดูแลมารดา/กลับ

ภูมิลําเนา

13 ชีววิทยา นางฐิติมา โลมา ซับบอนวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี พัชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ใน อ.เมือง ดูแลบิดามารดา 

ดูแลบุตร

14 ฟสิกส นายไชยยันต ชางทอง ซับบอนวิทยาคม หนองไผ อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา บุตร

15 สังคมศึกษา นายฐกฤตธรณ สัมลี ซับบอนวิทยาคม เพชรละครวิทยา ดูแลมารดา



หนา้ท ี3

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

16 คณิตศาสตร น.ส.สุนิสา กระสายทอง ซับสมบูรณวิทยาคม หนองไผ บึงสามพันวิทยาคม ดงขุยวิทยาคม ชนแดนวิทยาคม วังโปงศึกษา อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดาร

มารดาและบุตร

17 เกษตรกรรม นางพจนี คําแทง ดงขุยวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

18 คณิตศาสตร น.ส.ปณฑารีย แกวชาย ดงขุยวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก

ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

เกา

ดูแลบิดามารดา

บุตร

19 คณิตศาสตร น.ส.สุจิตรา จันทรมูล ดงขุยวิทยาคม หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

20 คณิตศาสตร น.ส.สุภักษร ทองสัตย ดงขุยวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ดูแลบิดามารดา

21 เคมี น.ส.นฤมล จันทิมา ดงขุยวิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

22 ชีววิทยา นายกันตธีร จันทรตา ดงขุยวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ดูแลบิดามารดา

23 ภาษาอังกฤษ น.ส.ศริญญา หมื่นจงใจดี ดงขุยวิทยาคม เพชรพิทยาคม หลมสักวิทยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ อยูรวมกับคูสมรส

24 ภาษาอังกฤษ นางปณิตตรา มะโนสา ดงขุยวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ศรีจันทรวิทยาคมฯ ดูแลบิดามารดา

25 สังคมศึกษา น.ส.มณีวรรณ เตชะก

ฤตวีโรดม

ดงขุยวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม แคมปสนวิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ดูแลบิดามารดา

26 สังคมศึกษา นางดุจฤดี หอมหวล ดงขุยวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ศรจีันทรวิทยาคมฯ ผาเมืองวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก ยกเวน ผาแดง

วิทยาคม/เมืองกลาง

วิทยาคม

อยูรวมกับคูสมรส

27 คอมพิวเตอร นางศุภลักษณ ขวัญแสน ติ้ววิทยาคม หลมสักวิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส



หนา้ท ี4

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

28 ภาษาอังกฤษ น.ส.พัชรา ทองแพง ติ้ววิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

29 คอมพิวเตอร นายรัตนชัย ทาตัน ทาดวงพิทยาคม หลมเกาพิทยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

ดูแลบิดามารดา

30 คณิตศาสตร น.ส.รัตนิฐา สําคํา นาสนุนวิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

และบุตร

31 คณิตศาสตร นายสุทิน ปานขาว นาสนุนวิทยาคม หลมสักวิทยาคม กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

วิทยานุกูลนารี ดูแลบิดามารดา

32 พลศึกษา นายวิจิตร โลมา นาสนุนวิทยาคม เพชรพิทยาคม เนินพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลบุตร

33 ภาษาอังกฤษ น.ส.อรอุมา เกษามูล นาสนุนวิทยาคม หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

34 ศิลปศึกษา นายวีระ สิงหนารถ นาสนุนวิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

35 การเงิน/บัญชี น.ส.อาลิตา สุทธิศักดิ์ น้ํารอนวิทยาคม หนองไผ บึงสามพันวิทยาคม เพชรละครวิทยา นาเฉลียงพิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร/

ดูแลบิดารมารดา

36 คณิตศาสตร นายศุภฤกษ บัวเสนาะ น้ําหนาววิทยาคม หลมสักวิทยาคม ดูแลบิดามารดา

37 เคมี น.ส.วิไลวรรณ ขันแกว น้ําหนาววิทยาคม บึงสามพันวิทยาคม หนองไผ ดูแลบิดามารดา

38 ฟสิกส นางสีนวล นันทกัป น้ําหนาววิทยาคม ผาเมืองวิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร

39 ภาษาอังกฤษ น.ส.กัญจนชญา โนสุยะ น้ําหนาววิทยาคม หลมสักวิทยาคม ติ้ววิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ศรจีันทรวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก

อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร



หนา้ท ี5

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

40 ภาษาอังกฤษ น.ส.ปยาภรณ อัคร

ลาวัณย

น้ําหนาววิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เพชรพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ดูแลบิดามารดา

41 สังคมศึกษา นายชัยวัฒน ชมมา น้ําหนาววิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ศรีจันทรวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก

หลมสักวิทยาคม ผาเมือง ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก

อยูรวมกับคูสมรส

42 คณิตศาสตร น.ส.วริญญา ฝางแกว นิยมศิลปอนุสรณ วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ดูแลมารดา

43 คณิตศาสตร น.ส.สิฏฐารัตน ขันทอง นิยมศิลปอนุสรณ วิทยานุกูลนารี สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

เพชรบูรณวิทยา ดูแลบิดามารดา

44 คณิตศาสตร น.ส.สุจิตรา จันกวด นิยมศิลปอนุสรณ หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ดูแลบิดามารดา 

และบุตร

45 ชีววิทยา นางกนกนิษฐ ยูงทอง นิยมศิลปอนุสรณ วังโปงศึกษา ชนแดนวิทยาคม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณวิทยา อยูรวมกับคูสมรส

46 คอมพิวเตอร น.ส.สุจิตรา ปอดทอง

จันทร

เนินพิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ดูแลมารดา

47 คอมพิวเตอร น.ส.เบญจมาศ ทองนุม บึงสามพันวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูและมารดา

48 เคมี น.ส.อาทิตยา จันที บึงสามพันวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

เมืองราดวิทยาคม หลมสักวิทยาคม ดูแลบุตรและ

มารดา

49 ชีววิทยา นายเกรียงไกร ริดเกาะ บึงสามพันวิทยาคม หนองไผ

50 อุตสาหกรรมศิลป นายวิมล จิตหมั่น พัชรพิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ติดตามคูสมรส/

พัฒนาการเรยีน

การสอน



หนา้ท ี6

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

51 บรรณารักษ น.ส.โสพิศ ปนปอง พุขามครุฑมณอีุทิศ เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลมารดา

52 ภาษาไทย น.ส.จารุดา เจริญสาร พุขามครฑุมณอีุทิศ เพชรบูรณวิทยา เพชรละครวิทยา อยูรวมกับคูสมรส

และดูแลมารดา

53 ภาษาอังกฤษ นายสุเมธ ภูยาฟา พุขามครฑุมณอีุทิศ นิยมศิลปอนุสรณ กลับภูมิลําเนา/

ดูแลมารดา/

พัฒนาตัวเอง

54 สังคมศึกษา นายธนาพิชญ บุญฟอง พุขามครุฑมณีอุทิศ ดงขุยวิทยาคม ดูแลมารดา

55 คณิตศาสตร วาที่ ร.ต.อมร ละอองศรี เพชรบูรณวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

เมืองกลางวิทยาคม ดูแลมารดา

56 พลศึกษา นางชุติกาญจน คําจีระ เพชรบูรณวิทยา เนินพิทยาคม กลับภูมิลําเนา

57 ฟสิกส น.ส.สุริยา กลมกลิ้ง เพชรบูรณวิทยา วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ดูแลบิดาและ

มารดา

58 ภาษาไทย นางน้ําผึ้ง นาดี เพชรบูรณวิทยา เพชรพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

59 ภาษาอังกฤษ น.ส.สุภาภรณ ฉิมปรีดา เพชรบูรณวิทยา เพชรพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

60 คณิตศาสตร นายพานิตย ธรรมเนียม เพชรละครวิทยา หลมสักวิทยาคม เหลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ติ้ววิทยาคม ผาแดงวิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

61 คณิตศาสตร นายวรทัศน สิงหอําพล เพชรละครวิทยา วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม โรงเรียนใดก็ไดใน

เขตอําเภอเมือง

เพชรบูรณ

ดูแลมารดา



หนา้ท ี7

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

62 คอมพิวเตอร น.ส.สุนิศา อุดมเดช เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

63 ฟสิกส น.ส.ปาริชาติ สายทอง เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณวิทยา ดูแลบิดา มารดา 

และบุตร

64 ภาษาไทย น.ส.ดาวประกาย ตาลสุก เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ดูแลบิดา มารดา 

บุตร และอยู

รวมกับคูสมรส

65 ภาษาไทย นายนพรัตน รองหมื่น เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เนินพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

66 ภาษาอังกฤษ น.ส.นันทชรพร เสวิสิทธิ์ เพชรละครวิทยา หลมเกาพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

 และดูแลบุตร

67 สังคมศึกษา นางลัดดาวัลย ไพเราะ เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณวิทยา อยูรวมกับคูสมรส

 และดูแลบุตร

68 คอมพิวเตอร นายสราวุธ สิงหโตทอง เมืองกลางวิทยาคม เพชรพิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร

69 ชีววิทยา นางณัฐพร วีรวรรณ เมืองกลางวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

70 ภาษาอังกฤษ น.ส.กิตติยาภรณ พรหม

โฉม

เมืองกลางวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดา ดูแลบุตร

71 สังคมศึกษา นายสุคนธ กิทํา เมืองกลางวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

72 คอมพิวเตอร นางสุกัญญา ชูอินทร เมืองราดวิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส



หนา้ท ี8

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

73 คอมพิวเตอร นายภาคภูมิ ลอดทอน เมืองศรีเทพ หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.

40 อ.เมือง ,อ.หลม

สัก,  อ.หลมเกา

อยูรวมกับคูสมรส

74 ฟสิกส นางฐิติวัลคุ สีหไตร เมืองศรีเทพ วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิ

ดามรรดา

75 ภาษาอังกฤษ นายชัยมงคล แกนโท เมืองศรีเทพ หนองไผ วิทยานุกูลนารี นาเฉลียงพิทยาคม บึงสามพันวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.

40 อ.เมือง,อ.หลมสัก

,    อ.หลมเกา

ดูแลบิดามรรดา บรรจครู
โครงการ
พัฒนา
ทองถ่ิน 25
 ต.ค.2559

ติด
เงื่อนไข
ปฏิบัติงาน
 ร.ร.ที่
บรรจุ ไม
ครบ 5 ป

76 สังคมศึกษา นางรัตนา คลายใจตรง เมืองศรีเทพ ศรเีทพประชาสรรค อยูรวมกับคูสมรส

77 ภาษาไทย น.ส.วชิราภรณ ชูมาก รมเกลาเขาคอ 

เพชรบูรณ

หลมสักวิทยาคม ศรจีันทรวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก

ร.ร.ใดก็ไดใน       อ.

หลมสัก อ.หลมเกา

อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร

78 คณิตศาสตร น.ส.จตุพร จีแจม วังโปงพิทยาคม หลมสักวิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก อ.หลมเกา

ดูแลบิดามารดา

79 คอมพิวเตอร นายวิวัฒน การมงคล วังโปงพิทยาคม หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม แคมปสนวิทยาคม ติ้ววิทยาคม ดูแลบุตร

80 ฟสิกส นายธรรศ อุตมอาง วังโปงพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน        

อ.หลมสัก อ.หลมเกา

อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา 

มารดา

บรรจครู
โครงการ
พัฒนา
ทองถ่ิน 25
 ต.ค.2559

ติด
เงื่อนไข
ปฏิบัติงาน
 ร.ร.ที่
บรรจุ ไม
ครบ 5 ป



หนา้ท ี9

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

81 เกษตรกรรม น.ส.สุทธภา อุดแกว วังโปงศึกษา หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลมารดา

82 คณิตศาสตร น.ส.ศศิมาภรณ 

รังวรรณา

วังโปงศึกษา วิทยานุกูลนารี หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลมารดา

83 คอมพิวเตอร น.ส.ประภาศร ีแสง

อนุศาสน

วังโปงศึกษา หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม พัชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลมารดา

84 พลศึกษา นายสมชาย เที่ยงดี วังพิกุลพิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ บึงสามพันวิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร

85 สังคมศึกษา น.ส.สายรุง วงษบรรณะ วังพิกุลพิทยาคม หนองไผ ดูแลมารดา ดูแล

บุตร

86 คณิตศาสตร วาที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ 

ตาลชัยภูมิ

วังใหญวิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม เพชรบูรณวิทยา ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลบิดามารดา 

ดูแลบุตร

87 ภาษาอังกฤษ วาที่ ร.ต.หญิงวิวัฒนา 

ศรีวิไล

วังใหญวิทยาคม หนองไผ นิยมศิลปอนุสรณ ดูแลมารดา

88 ศิลปศึกษา น.ส.นิภาพร สรอยมี วังใหญวิทยาคม บึงสามพันวิทยาคม หนองไผ ดูแลบิดามารดา 

ดูแลบุตร

89 วิทยาศาสตร นางอัญชลี เรืองไชย วิทยานุกูลนารี หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดาที่

เจ็บปวยรายแรง

90 ชีววิทยา น.ส.ทิพธิพร หวงยา ศรีจันทรวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก

ศรีเทพประชาสรรค นิยมศิลปอนุสรณ หนองไผ ดูแลบิดามารดา

และกลับภูมิลําเนา

91 เคมี น.ส.สุพิชชา อินปญญา ศรีจันทรวิทยาคมฯ หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ดูแลบิดามารดา/

สะดวกในการ

เดินทาง/อยูใกล

บาน



หนา้ท ี10

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

92 ภาษาอังกฤษ นางพรทนา คงแท ศรจีันทรวิทยาคมฯ หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม เมืองราดวิทยาคม พัฒนาตนเองใน

สถานศึกษาที่ใหญ

 /สะดวกในการ

เดินทางและอยู

ใกลบาน

93 ดนตรสีากล นายธงชัย เมืองทอง ศรีเทพประชาสรรค วังพิกุลพิทยาคม ดูแลมารดา

94 พลศึกษา นายทวีศักดิ์ อุนจันทร ศรีเทพประชาสรรค หนองไผ นาเฉลียงพิทยาคม กลับภูมิลําเนา

95 ภาษาไทย นายธีระ หลาทน ศรีเทพประชาสรรค หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม แคมปสนวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน         

อ.หลมสัก

ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เขาคอ ดูแลมารดา

96 ภาษาอังกฤษ นางดวงฤทัย กันกียว ศรีเทพประชาสรรค เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

เนินพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง อยูรวมกับคูสมรส

97 สังคมศึกษา นายวราวิช อุดพวย ศรเีทพประชาสรรค เนินพิทยาคม เพชรบูรณวิทยา ดูแลมารดาและ

นองชาย

98 เคมี น.ส.เสาวลักษณ นา

ทองคํา

ศรีมงคลวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

99 ฟสิกส น.ส.สุพรรษา ทองบุญตา ศรีมงคลวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี หนองไผ ร.ร.ใดก็ไดใน        

อ.หลมสัก อ.หลมเกา

ดูแลมารดา

100 ภาษาไทย นางรจนา ทองดี ศรีมงคลวิทยาคม หนองไผ เพชรละครวิทยา เพชรพิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ นาเฉลียงพิทยาคม กลับภูมิลําเนา

101 ภาษาอังกฤษ นายสุพจน พจนะ ศรีมงคลวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

เนินพิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

และบุตร

102 สังคมศึกษา น.ส.แสงอาภา ดิษสวรรค ศรมีงคลวิทยาคม บึงสามพันวิทยาคม หนองไผ ดูแลบิดามารดา



หนา้ท ี11

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 บรรจุทุน
โครงการ

หมายเหตุเหตุผลการขอยายที่ ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

103 คอมพิวเตอร นายทีมเขตต วจี

อรุโณทัย

สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา/ดูแลบุตร

104 ดนตรสีากล นายเฉลิมชัย จักรศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ติ้ววิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา

105 ศิลปศึกษา นายภัลรพล พิมพา หนองไผ หลมเกาพิทยาคม วิทยานุกูลนารี หลมสักวิทยาคม กาญจนาภิเษก ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.

40 อ.หลมสัก

อยูรวมกับคูสมรส

106 คอมพิวเตอร น.ส.จิตราภรณ ชัย

เฉลิมศักดิ์

หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบิดา

มารดา บุตร

107 ชีววิทยา น.ส.ปานทิพย แกวพวง หลมเกาพิทยาคม หนองไผ นาเฉลียงพิทยาคม ดูแลบิดามารดา

108 สังคมศึกษา นายไพฑูรย แสงสีดา หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม อยูรวมกับคู

สมรส/ดูแลบุตร

109 ภาษาอังกฤษ นายจีราวิชช ชีพา หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดามารดา


