
หนา้ท ี1

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5

1 เคมี นางสาวอนงค เบาชาลี ชุมชนบานหลุมรัง กาญจนบุรี 4 หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ติ้ววิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก,อ.หลมเกา

ดูแลบิดา มารดา

2 คณิตศาสตร น.ส.ปภาณิน ปงวงค วัดเขาโพธิ์ทอง ชลบุรี 3 หนองไผ วิทยานุกูลนารี บึงสามพันวิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.40 อื่นๆ สะดวกในการ

เดินทาง

3 ภาษาไทย วาที่ ร.ต.พิชิต แกวสุริวงษ บานหัวนาคํา ชัยภูมิ 1 เพชรพิทยาคม หนองไผ เพชรบูรณวิทยา ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง อยูรวมกับคูสมรส

4 คณิตศาสตร นายญาณพัฒน ศรียา บานหนองคู อ.บานแทน ชัยภูมิ 2 หลมสักวิทยาคม วิทยานุกูลนารี หลมเกาพิทยาคม รร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก

ดูแลบิดา มารดา

5 ชีววิทยา นายธันยณภัทร อยูงาม บานแมอุสวุิทยา อ.ทาสอง

ยาง

ตาก 2 หลมสักวิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

6 การบัญชี นางศรัญญา ลุงคะ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี 1 เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.40 อยูรวมคูสมรส

7 ภาษาอังกฤษ นางสาวภัทธจารินทร กลา

หาญ

กัลยาณิวัฒนา 1 พิษณุโลก 3 หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม หลมเกาพิทยาคม น้ําหนาววิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดในอําเภอ

เมือง,หลมสัก,หลม

เกา ,เขาคอ

กลับภูมิลําเนา/    

ดูแลบิดามารดา

8 คณิตศาสตร น.ส.วรรณวิสา รักผูพันธ อนุบาลวังโปง เพชรบูรณ 1 ชนแดนวิทยาคม ยายไปสังกัด สพม.40

9 นาฏศิลป น.ส.พัชรินทร มั่นเจริญ อนุบาลวังโปง เพชรบูรณ 1 รมเกลาเขาคอ

เพชรบูรณ

อยูรวมคูสมรส

10 สังคมศกึษา น.ส.น้ําทิพย ชางอินทร อนุบาลวังโปง เพชรบูรณ 1 หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ศรีจันทรวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

เกา อ.หลมสกั

ดูแลบิดา มารดา

11 คณิตศาสตร น.ส.เรียมพร แสนซุง บานสงเปลือย อ.หลมเกา เพชรบูรณ 2 หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

อยูรวมคูสมรส

สพท.

บัญชีขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู ที่ยื่นขอยายประจําป พ.ศ.2564

ระหวางวันที่ 8 - 28 มกราคม 2564 (ผูยื่นคํารองขอยายมาจากตางเขตพื้นที)่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

หมายเหตุเหตุผลการขอยายท่ี ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด



หนา้ท ี2

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5สพท. หมายเหตุเหตุผลการขอยายท่ี ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

12 คณิตศาสตร นางสาวยุวธิดา เปาทอง บานหวยอีจีน เพชรบูรณ 2 หลมสักวิทยาคม วิทยานุกูลนารี หลมเกาพิทยาคม เพชรพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

13 คอมพิวเตอร นางสุวีรดา ปะนิทานะโต บานบุงคลา เพชรบูรณ 2 หลมสักวิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

14 ดนตรีสากล นายนิเวศน อนุวงษ บานฝาย เพชรบูรณ 2 ผาเมืองวิทยาคม โรงเรียนใดก็ไดใน อ.

เขาคอ

 

15 นาฏศิลป นายจิรวัฒน รัตนเทพ

บัญชากุล

อนุบาลเขาคอ(เจริญทอง

นิ่มวิทยา)

เพชรบูรณ 2 เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี หนองไผ หลมสักวิทยาคม กลับภูมิลําเนา

16 ฟสิกส นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์ บานเข็กนอย อ.หลมเกา เพชรบูรณ 2 หนองไผ กลับภูมิลําเนา

17 ภาษาไทย นางสายทอง เสนะจํานงค อนุบาลเขาคอ(เจริญทอง

นิ่มวิทยา)

เพชรบูรณ 2 รมเกลาเขาคอ

เพชรบูรณ

อยูรวมคูสมรส

18 ภาษาอังกฤษ นางสาวออยทิพย ดวงงาม บานเหลาหญา เพชรบูรณ 2 เมืองราดวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

19 ภาษาอังกฤษ นายสุพัฒนพงศ พันธุสุภะ บานทุงสมอ เพชรบูรณ 2 ติ้ววิทยาคม หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ผาแดงวิทยาคม ผาเมืองวิทยาคม อยูรวมกับคูสมรส

20 วิทยาศาสตรทั่วไป น.ส.ฉัฐญาภรณ วิชาวณิชย

กุล

บานหวยอีจีน อ.หลมเกา เพชรบูรณ 2 หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

เกา อ.หลมสกั และ 

อ.เมือง

อยูรวมคูสมรส

21 คณิตศาสตร นายชัยภัค เทียนทอง บานหนองสรวง เพชรบูรณ 3 หลมสักวิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย พช.

ดูแลมารดา

22 ภาษาไทย น.ส.วรรณพร เหลามงคล บานราหุล เพชรบูรณ 3 นิยมศิลปอนุสรณ หาประสบการณ

23 ภาษาอังกฤษ นางฐิติพรรณ หุมบางดี บานปากตก เพชรบูรณ 3 หนองไผ นาเฉลียงพิทยาคม กลับภูมิลาํเนา  เพ่ือ

ประโยชนของทาง

ราชการ

24 ภาษาอังกฤษ นางสาวธนภรณ มีชัย ซับตะแบก เพชรบูรณ 3 น้ํารอนวิทยาคม ดูแลมารดาและบุตร



หนา้ท ี3

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5สพท. หมายเหตุเหตุผลการขอยายท่ี ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

25 วิทยาศาสตร นางสาววรนาถ วรนาม บานคลองดู เพชรบูรณ 3 บึงสามพันพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

26 สังคมศกึษา นางสุพัตรา กัลยาประสิทธิ์ บานคลองทราย เพชรบูรณ 3 วิทยานุกูลนารี อยูรวมกับคูสมรส

27 พลศึกษา นายกิตติพงษ ทะสา บานโนนกกขา เลย 3 เพชรพิทยาคม เนินพืทยาคม หลมเกาพิทยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัย

 พช.

ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง

,อ.หลมสัก,อ.หลมเกา

ดูแลบิดา มารดา

52 คณิตศาสตร นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ 

จันทรัตน

วัดปาไผ อ.แกงคอย สระบุรี 2 นิยมศิลปอนุสรณ บึงสามพันวิทยาคม หนองไผ วิทยานุกูลนารี กลับภูมิลําเนา

53 ภาษาอังกฤษ น.ส.อุเบกขา ดวงแกว บานหนองเอี่ยว อ.มวกเหล็ก สระบุรี 2 ทาดวงวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.40 ดูแลบิดา มารดา

28 ภาษาอังกฤษ นางสาวตรีรินทร โรจน

หิรัญไกร

โยธินบูรณะ สพม.1 หลมสักวิทยาคม ดูแลมารดา

29 วิทยาศาสตรทั่วไป

และฟสิกส

นางเนตรนภา แสงกลา ราชวินิตบางแคปานขํา สพม.1 หนองไผ วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดในสังกัด 

สพม.40

อยูรวมคูสมรส

30 สังคมศกึษา นายอภิวุฒิ วงศนคร เบญจมราชาลัย สพม.1 วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม ดูแลมารดา

34 ดนตรีสากล นายประยงฉัตร ปรุรัตน เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สพม.2 เมืองศรีเทพ ศรีเทพประชาสรรค นิยมศิลปอนุสรณ น้ํารอนวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน       

สพม.40

อยูรวมกับคูสมรส

35 พลศึกษา นายราชันย โฉมไธสง สตรีวิทยา 2 ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี

สพม.2 เพชรพิทยาคม เนินพิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ ผาเมืองวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน       

สพม.40

กลับภูมิลําเนา

36 ภาษาอังกฤษ น.ส.เจนจิรา โงนมะณี สิริรัตนาธร สพม.2 หลมสักวิทยาคม ติ้ววิทยาคม หลมเกาพิทยาคม กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย เพชรบูรณ

ร.ร.ใดก็ไดใน อ.หลม

สัก

ดูแลบิดามารดา

37 ภาษาอังกฤษ น.ส.ดวงดาว คุมภัย ราชวินิตบางเขน สพม.2 เพชรพิทยาคม ดูแลบิดามารดา



หนา้ท ี4

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5สพท. หมายเหตุเหตุผลการขอยายท่ี ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

38 ภาษาอังกฤษ นายวิสุทธิ์ อางคาํ สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม เพชรพิทยาคม น้ําหนาววิทยาคม
ร.ร.ใดก็ไดในอําเภอ

,หลมสัก,หลมเกา,

เมือง,เขาคอ,วิเชียรบุรี

ดูแลมารดา/    กลับ

ภูมิลําเนา

40 คณิตศาสตร น.ส.หัชชพร อินทรรจนา ราษฎรนิยม สพม.3 หลมสักวิทยาคม วิทยานุกูลนารี หนองไผ บึงสามพันวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดในอําเภอ

เมือง,หลมสัก

อยูรวมกับคูสมรส

41 คหกรรม น.ส.กานดาวดี ขวัญมงคล บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) สพม.3 เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี สวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ

กลับภูมิลําเนา

42 บรรณารักษศาสตร น.ส.ณัชรัตน บุญชู สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี

สพม.3 หลมสักวิทยาคม แคมปสนวิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

47 คอมพิวเตอร นายสุระศักดิ์ ถิ่นนาราม ชัยบาดาลพิทยาคม สพม.5 วังโปงศึกษา วังโปงพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

48 ชีววิทยา นายมนตรี แกวคง ไผวงวิทยา สพม.5 หลมสักวิทยาคม หนองไผ นิยมศิลปอนุสรณ ดูแลบิดา มารดา

49 ฟสิกส นายอโนทัย กลิ่นยา พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี สพม.5 วิทยานุกูลนารี เพชรพิทยาคม อยูรวมคูสมรส

50 การจัดการทั่วไป น.ส.ชลณัฏฐา กังสังข สระแกว สพม.7 เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี หนองไผ หลมสักวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน สพม.40 ดูแลบิดา มารดา

51 ภาษาอังกฤษ นายสุรวิชญ ชิตทอง สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.9 หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม ดูแลมารดา

31 ดนตรีสากล นายชวโย ปญญาฐิติกุล เกาะสมุย สพม.11 เมืองศรีเทพ หลมสักวิทยาคม เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดในอําเภอ

หลมสกั, เมือง

กลับภูมิลําเนา



หนา้ท ี5

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5สพท. หมายเหตุเหตุผลการขอยายท่ี ช่ือ-สกุลกลุมวิชาเอก

ลําดับโรงเรียนท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง

โรงเรียนตนสังกัด

32 การเงินและการ

ธนาคาร

นางกฤติมา แรมลี ศรีสองรักษวิทยา สพม.19 หลมเกาพิทยาคม หลมสักวิทยาคม เมืองราดวิทยาคม ศรีจันทรวิทยาคมฯ อยูรวมกับคูสมรส

33 คณิตศาสตร น.ส.เบญจวรรณ จันจอม ศรีสองรักษวิทยา สพม.19 หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ดูแลบิดา มารดา

39 เคมี นายบัญญพนต เภาออน เวียงวงกตวิทยาคม สพม.25 หลมเกาพิทยาคม บึงสามพันวิทยาคม นิยมศิลปอนุสรณ หลมสักวิทยาคม ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลบิดา มารดา

43 อุตสาหกรรมศิลป นายโอภาส ขํายวง บึงพะไล สพม.31 เพชรพิทยาคม วิทยานุกูลนารี ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง

,อ.หลมสัก,อ.หนองไผ

อยูรวมคูสมรส

44 คณิตศาสตร นางสาวภัทรศรี เชยชอบ เวียงมอกวิทยา สพม.35 ศรีเทพประชาสรรค นิยมศิลปอนุสรณ ดูแลมารดา

45 คหกรรม นายอานนท บุญสิงห ชาติตระการวิทยา สพม.39 หลมเกาพิทยาคม เมืองราดวิทยาคม เพชรพิทยาคม กลับภูมิลําเนา

46 ชีววิทยา น.ส.ดาวใจ อยูสุข พิไกรวิทยา สพม.41 หลมสักวิทยาคม แคมปสนวิทยาคม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณวิทยา ร.ร.ใดก็ไดใน อ.เมือง ดูแลบิดา มารดา

54 คหกรรม นางสิริมา เบาสกุล ราชประชานุเคราะห 57 สศศ. หลมสักวิทยาคม หลมเกาพิทยาคม ติ้ววิทยาคม อยูรวมกับมารดาและ

บุตร


