
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร โรงเรียน สังกัด หมำยเหตุ

1 4011001 นางสาว ดาริกา ศรีใส บ้านวังศาล สพป.พช.1

2 4011002 นางสาว ณัฐฌามาศ แดงด้วง บ้านทุ่งหินปูน สพป.พช.1

3 4011003 นางสาว กัญจนา กุดแถลง บ้าน กม.28 สพป.พช.1

4 4011004 นางสาว ปวีณา กางถ่ิน บ้านห้วยลาด สพป.พช.2

5 4011005 นางสาว กัณฑิมารา เพชรกันหา บ้านแก่งโตน สพป.พข.2

6 4011006 นาย พยอม กุลสง บ้านธารทิพย์ สพป.พช.2

7 4011007 นางสาว อัจฉรา ว่างทุกข์ วิทยานุกูลนารี สพม.40

8 4011008 นางสาว ชรินรัตน์ ด้วงธรรม หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

1 4043001 นางสาว ณิชกานต์ พันธ์แก้ว บ้านนาไร่เดียว สพป.พช.3

1 4026001 นางสาว ธัญรดา บุญเกิด บ้านซับเปิบ สพป.พช.1

1 4055001 นางสาว อัญชิสา อุ่นค าย่ี บ้านเขาคณฑา สพป.พช.1

2 4055002 นางสาว อรกมล เป็นการ บ้านห้วยตูม สพป.พช.1

3 4055003 นางสาว สุภัชชา แดงคง บ้านโพธ์ิงาม สพป.พช.1

4 4055004 นางสาว พิจิตรา ทองเงา บ้านห้วยสนามทราย สพป.พช.2

5 4055005 นางสาว นางสาวสุนิษา บุดสีสาย ชุมชนบ้านท่าเสา สพป.พช.3

1 4013001 นางสาว ฉัตรตรา ช่ืนชูจิต บ้านห้วยผักไล สพป.พช.1

2 4013002 นางสาว บัญจรัตน์ สว่างภักดี บ้านหนองไขว่ สพป.พช.2

3 4013003 นางสาว ศุภรดา ฉิมปาน บ้านสงเปลือย สพป.พช.2

4 4013004 นางสาว ลลิตา ผดุงฤกษ์ บ้านวังใหญ่ สพป.พช.3

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2561

บรรจุวันท่ี  1  ตุลำคม  2561

ช่ือ-ช่ือสกุล

วิชำเอกคณิตศำสตร์

วิชำเอกคหกรรมศำสตร์

วิชำเอกนำฏศิลป์

วิชำเอกปฐมวัย

วิชำเอกวิทยำศำสตร์



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร โรงเรียน สังกัด หมำยเหตุ
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ช่ือ-ช่ือสกุล

1 4023001 นาย เอกสิทธ์ิ กันยาประสิทธ์ิ บ้านดงน  าเด่ือ สพป.พช.2

1 4001001 นางสาว สุทธิดา ช่างประดิษฐ บ้านดงขุยใต้ สพป.พช.1

2 4001002 นางสาว พิมพ์วดี แก้วมะ ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สพป.พช.1

3 4001004 นางสาว อิสราภรณ์ ชัยขุน บ้านโจะโหวะ สพป.พช.2

4 4001005 นางสาว ญาณินท์ อินทร์สิงห์ บ้านห้วยลาน สพป.พช.2

5 4001006 นางสาว รัชฎาภร จุลอักษร บ้านห้วยทราย สพป.พช.3

6 4001007 นางสาว พิชชาภา ช่ืนสี นาเฉลียงพิทยาคม สพม.40

7 4001008 นางสาว จันทิมา แก่นชา หล่มสักวิทยาคม สพม.40

8 4001009 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เพชรวารี หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

1 4050001 นางสาว วันวรุณ นาคดี บ้านห้วยงาช้าง สพป.พช.1

2 4050002 นางสาว ศิรประภา สมหวัง ชุมชนบ้านน  าร้อน สพป.พช.1

1 4002001 นาย อรรคพล อุษา บ้านห้วยอีจีน สพป.พช.2

2 4002002 นางสาว ธิดาภรณ์ เจริญลาภ บ้านดอยน  าเพียงดิน สพป.พช.2

3 4002003 นาย กิติพันธ์ จันทรา เพชรพิทยาคม สพม.40

4 4002004 นางสาว สุพัตรา อ่อนน้อมดี นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.40

5 4002005 นางสาว วริชา ประทีปวัชรวงศ์ วิทยานุกูลนารี สพม.40

1 4017001 นางสาว ณัฎฐิดา เอนกปัญญากุล บ้านเข็กน้อย สพป.พช.2

2 4017002 นางสาว วิมลวรรณ บุญฤทธ์ิ ชนแดนวิทยาคม สพม.40

3 4017003 นาย ธิชนัฐ พลังสันติกุล หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

4 4017004 นาย พงษ์อนันต์ นพมาก วิทยานุกูลนารี สพม.40

1 4034001 นางสาว กฤชพร สินพรม บ้านหนองแจง สพป.พช.3

วิชำเอกอุตสำหกรรมศิลป์

วิชำเอกศิลปะ

วิชำเอกภำษำไทย

วิชำเอกคอมพิวเตอร์

วิชำเอกภำษำอังกฤษ

วิชำเอกสังคมศึกษำ


