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ภาคเหนือ

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

ก ำแพงเพชร สพฐ. ชีววิทยำ สพม. เขต 41 070451 นำงสำว กิ่งดำว กุลชำ

ภำษำไทย สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 070209 นำงสำว ทักษพร ทองสังข์

ภำษำอังกฤษ สพม. เขต 41 070948 นำงสำว ภรำดำ วิเชียรดี

เชียงรำย สพฐ. คณิตศำสตร์ สพป.เชียงรำย เขต 2 070730 นำย สมเกียรติ ภูสั่นติสัมพันธ์

ประถมศึกษำ สพป.เชียงรำย เขต 4 060244 นำงสำว สำยธำร อินทร์ตำ

ภำษำอังกฤษ สพป.เชียงรำย เขต 4 060009 นำงสำว สุรำรักษ์ วงศ์รำช

ตำก สพฐ. ชีววิทยำ สพม. เขต 38 061010 นำงสำว จินตนำ กลักสูงเนิน

สังคมศึกษำ สพม. เขต 38 060667 นำงสำว สุพร ศิริวัฒนะธรรม

นครสวรรค์ สพฐ. คณิตศำสตร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 020570 นำงสำว พำฝัน แซ่ต้ัง

น่ำน สพฐ. ชีววิทยำ สพม. เขต 37 060372 นำงสำว สุธำรส ไชยศิลป์

พะเยำ สพฐ. ภำษำอังกฤษ สพป.พะเยำ เขต 2 060082 นำย ปกรณ์ บำรมีน ำชัย

พิจิตร สพฐ. สังคมศึกษำ สพป.พิจิตร เขต 2 070630 นำย กฤษฎำ ทองดอนอ่อน

เพชรบูรณ์ สพฐ. คณิตศำสตร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 070160 นำงสำว พรรณมณี วังคีรี

วิทยำศำสตร์(ทัว่ไป) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 071188 นำงสำว อภิญญำ ทองแบบ

ล ำปำง สพฐ. ภำษำอังกฤษ สพม. เขต 35 060008 นำย ธนำกร แก้วบุญเรือง

สุโขทัย สพฐ. ภำษำไทย สพป.สุโขทัย เขต 1 060398 นำงสำว สิริภรณ์ วงศ์วิเศษ

สพม. เขต 38 060646 นำงสำว ชฎำพร ศศิอภิรัตนำกูล

อุตรดิตถ์ สพฐ. ปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 071002 นำงสำว วรุณยุพำ ทองสำย

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 
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ภาคใต้

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

กระบี่ สพฐ. ภาษาไทย สพม. เขต 13 100486 นาย กิตติศักด์ิ สายป่าน

สอศ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 100895 นางสาว พุธิตา บุตรหลี

ตรัง สพฐ. ปฐมวัย สพป.ตรัง เขต 2 010239 นางสาว นุชรดี หัวนอน

ภาษาไทย สพป.ตรัง เขต 2 100435 นางสาว กรกนก โพธิแ์ก้ว

สังคมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 010246 นางสาว นฤมล บุญเจริญ

นครศรีธรรมราช สพฐ. ชีววิทยา สพม. เขต 12 011835 นางสาว อธิติยา ชุ่มชื่น

ภาษาไทย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 010960 นางสาว บัณฑิตา ศรีอินทร์

100488 นางสาว นิญารัตน์ เกตรัตนะ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 100197 นางสาว ศิริวรรณ ปลอดอินทร์

100485 นางสาว ปรีดานุช สุวรรณ์

สพม. เขต 12 100398 นางสาว จันทร์จิรา สระแดง

ภาษาอังกฤษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 100473 นางสาว รุ้งทิวา แก้วณรงค์

ปัตตานี สพฐ. ภาษาอังกฤษ สพป.ปัตตานี เขต 2 110048 นางสาว อาวาตีฟ ยามาลีเยาะ

พัทลุง สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.พัทลุง เขต 2 100321 นางสาว รสิตา ภูแม่น ้า

ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1 100363 นางสาว รวิกาญจน์ ลาภจินดา

ระนอง สพฐ. ประถมศึกษา สพป.ระนอง 010226 นางสาว พิชญา คงหาญ

สงขลา สพฐ. สังคมศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 100528 นางสาว จิระประภา จารุพิสุทธิว์งศ์

สพป.สงขลา เขต 2 100758 นางสาว อัสมา โสะเบ็ญอาหลี

สุราษฎร์ธานี สพฐ. คอมพิวเตอร์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 100546 นางสาว ซาฟีนะฮ์ หมันหลิน

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 
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ภาคกลาง

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดนตรีไทย สพม. เขต 2 010830 นางสาว รัตติยา ค าภัยวงศ์พิทักษ์

พลศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร 020621 นาย ศม มั่นใจตน

สังคมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร 011995 นาย เมธี ต้ังสิริพัฒนา

กาญจนบุรี สพฐ. คณิตศาสตร์ สพม. เขต 8 011707 นาย ประณต บุญประเสริฐ

จันทบุรี สพฐ. ฟิสิกส์ สพม. เขต 17 010216 นางสาว โศภิดา งามจริต

ภาษาไทย สพป.จันทบุรี เขต 1 050731 นางสาว สิริวิมล ป๊อกตัง

ภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1 050402 นางสาว อรอนงค์ ผ่องมณี

ชลบุรี สพฐ. สังคมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3 050734 นางสาว พัชราภรณ์ ยุตนาวา

ตราด สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.ตราด 050188 นาย ปัญญพนต์ ทองดี

050046 นางสาว นัฐกานต์ ก าเนิดสินธุ์

สังคมศึกษา สพป.ตราด 091076 นางสาว อุทัยรัตน์ เสาทองหลาง

นครนายก สพฐ. สุขศึกษา สพป.นครนายก 011748 นางสาว วรินทร์นิกา เจริญจิตร์

นครปฐม สพฐ. ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 011420 นางสาว หทัยชนก ฉิมพุก

สังคมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 011144 นางสาว จันทร์ศิริ ด้วงสโมสร

ปราจีนบุรี สพฐ. วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 020448 นางสาว นันทวัน วรศุข

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 
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ภาคกลาง

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 

พระนครศรีอยุธยา สพฐ. ประถมศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 020412 นางสาว กานติมาพร โอริส

พลศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 040297 นาย ณัฐกรณ์ เกล้ียงเกตุ

ภาษาไทย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 040030 นางสาว จันทร์งาม ชมชื่น

ภาษาอังกฤษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 011185 นางสาว วรรณวิสา ยวงใย

วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 020060 นางสาว พนิดา ศิริสิทธิ์

ระยอง สพฐ. ปฐมวัย สพป.ระยอง เขต 2 050220 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ประเสริฐโสภณ

ราชบุรี สพฐ. พลศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 011950 นางสาว ณิชารีย์ เทียมเท่าเกิด

วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.ราชบุรี เขต 1 040303 นางสาว บุณยาพร สนทนา

ศิลปศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 020601 นางสาว ชนจันทร์ ทองยุทธ

สพม. เขต 8 011843 นาย ณัฐกฤตา โต้เคีย

ลพบุรี สพฐ. ภาษาไทย สพม. เขต 5 030278 นาย ธีรยุทธ พิมทวด

ภาษาอังกฤษ สพม. เขต 5 020370 นางสาว ศุภักษร ศรีอินทร์

วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.ลพบุรี เขต 1 030123 นาย สิทธิชัย แสงสิทธิ์

สพป.ลพบุรี เขต 2 010026 นางสาว จิราพร หมอบอก

สังคมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 070691 นางสาว ปฏิมาพร ตุ้นสกุล

สพป.ลพบุรี เขต 2 020030 นางสาว สุธิดา ปาลวัฒน์
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ภาคกลาง

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 

สมุทรปราการ สพฐ. คอมพิวเตอร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 010141 นาย ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 012065 นางสาว ปรัชนียา มาวัชระ

สระแก้ว สพฐ. ภาษาอังกฤษ สพป.สระแก้ว เขต 1 050755 นาย อติชาต แซ่จัง

สิงห์บุรี สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.สิงห์บุรี 011228 นาย อาทิตย์ บัวเงิน

020073 นางสาว จุฑาทิพ ดีละม้าย

สุพรรณบุรี สพฐ. ภาษาอังกฤษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 010966 นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 011832 นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 010450 นางสาว อารญา ทองไพรวรรณ

อ่างทอง สพฐ. ภาษาอังกฤษ สพป.อ่างทอง 040163 นางสาว วรรณนิศา อุปชา
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ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

กาฬสินธุ์ สพฐ. เคมี สพม. เขต 24 080060 นางสาว จูนจุฬา ทิพย์พิมานพร

ชีววิทยา สพม. เขต 24 090823 นางสาว นันทนา การร้อย

นาฏศิลป์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 082565 นางสาว จิราพร สีโสภา

ภาษาไทย สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 080667 นางสาว ศุภมาส สีหาจ่อง

สพม. เขต 24 040299 นางสาว มะลิวรรณ สุรานิตย์

ขอนแก่น สพฐ. ภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 1 082217 นางสาว เบญจวรรณ บุญตาสุทธิ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 020591 นางสาว ปวีณา สีหานาม

082213 นางสาว ศิริวรรณ วงศ์ราษฎร์

สพป.ขอนแก่น เขต 4 082328 นาย ภานุสิทธิ์ สุ่มมาตร

สพม. เขต 25 081695 นางสาว ทิวารัตน์ คุรุนันท์

สังคมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 030180 นางสาว สุทธิดา ค าสิงห์

ชัยภูมิ สพฐ. พลศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 090982 นางสาว เปรมิกา แดงพรวน

ภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 082131 นางสาว จันทนี ชาวนาฮี

นครราชสีมา สพฐ. พลศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 050153 นาย เฉลย รัตนสิงห์

ภาษาไทย สพป.นครราชสีมา เขต 2 050695 นางสาว วรรณนภา เปล้ากระโทก

091078 นางสาว พัชรี สืบเสระ

สพป.นครราชสีมา เขต 4 050157 นางสาว กัญญาวัลย์ นาทองพูน

สพป.นครราชสีมา เขต 6 081381 นางสาว สกุลรัตน์ กรวยสวัสด์ิ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 011574 นางสาว สุธิดา กุเวสา

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 
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บึงกาฬ สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.บึงกาฬ 081275 นางสาว หญิงไทย วงค์ธรรม

สังคมศึกษา สพม. เขต 21 080480 นางสาว วรรณภา ผลจันทร์

บุรีรัมย์ สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 030095 นางสาว ฉัตรชฎา ธนาชยดิลก

ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 011470 นาย ธีรพจน์ ขบขัน

สังคมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 081138 นาย ภานุเดช ยืนยง

มุกดาหาร สพฐ. วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.มุกดาหาร 080126 นางสาว ปฐมาพร ก้องเสียง

ยโสธร สพฐ. ปฐมวัย สพป.ยโสธร เขต 1 030031 นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ สพป.ยโสธร เขต 1 091443 นางสาว พรรณทิพย์ แสนสวาสด์ิ

สังคมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 091557 นางสาว ประภาภรณ์ ประกอบแสง

ร้อยเอ็ด สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 040301 นางสาว วิชุดา สินสมุทร์

ภาษาไทย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 080865 นางสาว สุธาสินี สุทธิประภา

สพม. เขต 27 091114 นางสาว นันทภรณ์ สีลัย

วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 091642 นางสาว อุบล หลักแวงมล

ศรีสะเกษ สพฐ. ประถมศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 091228 นางสาว ศิริลักษณ์ ค ายุธา

สกลนคร สพฐ. ภาษาไทย สพป.สกลนคร เขต 2 080475 นางสาว ปาจรีย์ สายอุราช

ภาษาอังกฤษ สพป.สกลนคร เขต 3 080285 นางสาว ณัฐพร พรมวัง

สังคมศึกษา สพม. เขต 23 080546 นางสาว ปวีณา บุตะลา
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จังหวัด สังกัด สาขา ส านักงานเขตพ้ืนที/่วิทยาลัย เลขทีส่อบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

รายชือ่ตัวส ารองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2560 
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สุรินทร์ สพฐ. คณิตศาสตร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 091895 นางสาว สาลินี ภูมิไชยโชติ

สพป.สุรินทร์ เขต 3 050232 นางสาว อรอุมา ทองพรม

คอมพิวเตอร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 091601 นางสาว อนุชสรา สายนวล

ดนตรีศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 091350 นาย ฤทธิชัย บุญสม

ภาษาไทย สพป.สุรินทร์ เขต 2 091584 นางสาว รัตตญา สมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 090429 นาย สันติภาพ ประทัยงาม

หนองบัวล าภู สพฐ. ภาษาอังกฤษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 040215 นางสาว น  าฝน กาลภูธร

สพม. เขต 19 030152 นางสาว ศิริษา ศรีจันทร์โท

อ านาจเจริญ สพฐ. ภาษาไทย สพป.อ านาจเจริญ 090847 นางสาว สุทธิดา โสระเวช

อุบลราชธานี สพฐ. คอมพิวเตอร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 090708 นางสาว ชญาภัทร ประเสริฐวงศา

ภาษาอังกฤษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 011493 นาย ไกรสร ศรีมงคล


