
หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ 
  

 

 

 
 
 
 
ประกาศ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพ่ือสมัครเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.................................................................................................................................... 

 

ตามประกาศโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน - 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นครู ทดสอบความรู้
และทักษะความเป็นครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ ได้ด าเนินการทดสอบทักษะความเป็นครูเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  
การสัมภาษณ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐ คน ดังนี้ 
   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ภูมิล าเนา 

๑ น.ส.กัลยา วิเศษเลิศกมล เชียงราย 

๒ น.ส.บุษบา สิระไผ่ทอง เชียงใหม่ 

๓ น.ส.จีรณา สายศรีโส ตาก 

๔ น.ส.ขนิษฐา ธรรมสงบยิ่ง ตาก 

๕ น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ตาก 

๖ น.ส.ภัทรมน แซ่ย้าง ตาก 

๗ นายมาโนด วงศ์เกริก ตาก 

๘ น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ตาก 

๙ นายดิเรก พรศรีสว่าง ตาก 

๑๐ น.ส.ลักษิกา สมศักดิ์ ตาก 

๑๑ นายจอโบ้ยพอ วิวรรธนพรกุล ตาก 

๑๒ น.ส.นท ีธาราสถาพร ตาก 

  

(ส าเนา) 



-๒- 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ภูมิล าเนา 

๑๓ น.ส.สวุิมล ดรุณีชัยกุล ตาก 

๑๔ น.ส.ดวงนภา วนาอุดมลาภ ตาก 

๑๕ น.ส.มึคือนี ปีแจะ ตาก 

๑๖ น.ส.รุ่งทิวา ทักษ์สกุลโรจน์ ตาก 

๑๗ น.ส.ทัตพิชา วิลาสไผ่เงิน ตาก 

๑๘ น.ส.อารดา ชัยนทีนาวิน ตาก 

๑๙ น.ส.ยอแสง ฉัตรชัยเจนกุล ตาก 

๒๐ น.ส.เบญจวรรณ คนหาญ นครพนม  

๒๑ น.ส.อินทิรา ตะระแจ่ม นครพนม  

๒๒ น.ส.พิมประไพ อุ่นถิ่น น่าน  

๒๓ น.ส.พรกนก ค าเครื่อง น่าน 

๒๔ น.ส.สายฝน วรรณา น่าน  

๒๕ น.ส.สชุานาฏ ชาวยอง น่าน 

๒๖ น.ส.นราธิป ค าแคว่น น่าน 

๒๗ น.ส.อังคนา สินเสริฐ ประจวบคีรีขันธ์  

๒๘ นายสมพร โคสินธิ์ ประจวบคีรีขันธ์  

๒๙ น.ส.เมธาว ีเตรียมพิชิต พะเยา  

๓๐ น.ส.ปิยวรรณ หมื่นเดช พัทลุง  

๓๑ น.ส.พิมพ์มาดา กุลกั้ง เลย 

๓๒ น.ส.อรพินท์ รามศิริ เลย  

๓๓ น.ส.กิ่งกาญจน์ เหมือนเดช สกลนคร 

๓๔ น.ส.ศดานันท์ ขันธ์แก้ว สกลนคร  

๓๕ น.ส.พัชรินทร ์แก้วมะ สกลนคร  

  



-๓- 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ภูมิล าเนา 

๓๖ น.ส.สภุาวรรณ โคตรศิริ สระแก้ว 

๓๗ น.ส.เบญจภรณ์ สุภัทรกิจวิบูลย์ นครปฐม 

๓๘ น.ส.ลลิตา พุฒโสม อุบลราชธานี 

๓๙ น.ส.ณัฐสินี คงทน อุบลราชธานี 

๔๐ นายวันชัย กอนกาง อุบลราชธานี 

 

โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Application  
แบ่งเป็น ๒ วัน ดังนี้  

วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 - ล าดับที่  ๑ – ๑๐  สัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 - ล าดับที่ ๑๑ – ๒๐ สัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันอังคารที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - ล าดับที่ ๒๑ – ๓๐ สัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 - ล าดับที่ ๓๑ – ๔๐ สัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ทั้งนี้ วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้ที่ไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว  

ถือว่าสละสิทธิ์  
หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ประเมินจาก 
 ๑. ผลการเรียน และผลงานวิชาการระหว่างเรียน  
 ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ 
 ๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 ๔. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  
 ๕. การประกอบคุณงามความดี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(ลงชื่อ)   ไพศาล ล้อมทอง 

(นายไพศาล ล้อมทอง) 
อธิบดีกรมกิจการพิเศษ 

 


