
ท่ี รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด
1 65040001 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นาตยา ทองขาว ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
2 65040002 นางสาว รุ่งนภา จันทภูมิ ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
3 65040003 นางสาว วราพร ศูนย์รัมย์ ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
4 65040004 นาง สิวิมล นางาม ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
5 65040005 นางสาว ธาดาทิพย์ รักทอง วัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
6 65040006 นางสาว นาตยา นวนนาง บ้านห้วยน ้าโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7 65040007 นางสาว สุกาญดา บุญอยู่ บ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
8 65040008 นาย คุณานนท์ ค้าน้อย อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
9 65040009 นางสาว ศศธร ถนอมศักด์ิ บ้านลานหิน สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1
10 65040010 นางสาว สุภาพร ท่องพนาศรี บ้านลานหิน สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1
11 65040011 นาย ขันตี แสนทวีสุข บ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
12 65040012 นางสาว ปิยะฉัตร ชนะบัว บ้านหนองไฮขามเป้ีย สพป.ขอนแก่น เขต 2
13 65040013 นางสาว ดวงพร มีนา บ้านหนองไฮหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 2
14 65040014 นางสาว วศิมน นันทะแสน บ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
15 65040015 นาย คุณากร สมบึงกลาง บ้านท่าลาดค้าตานา สพป.ขอนแก่น เขต 4
16 65040016 นาง ศิริประกาย เชาวน์ช่ืน บ้านหนองแสงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 4
17 65040017 นางสาว นัยนา ต้นกันยา บ้านหนองพู่วังหินซา สพป.ขอนแก่น เขต 5
18 65040018 นางสาว เสาวลักษณ์ สายหยุด วัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต 1
19 65040019 นางสาว ทิพย์สุดา วงษ์ลือชัย วัดกลางราษฎร์บ้ารุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20 65040020 นางสาว วรรณภา เกตุสุวรรณ์ วัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21 65040021 นางสาว หทัยภัทร จันทร์กระจ่าง วัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
22 65040022 นางสาว จุฬาลักษณ์ ข้าสะอาด วัดดอนสีนนท์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
23 65040023 นางสาว วรรณณี ยีด้า วัดบึงตาหอม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24 65040024 นางสาว ลิตา เอื อสุวรรณา วัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
25 65040025 นางสาว สิตา จองทองหลาง วัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
26 65040026 นางสาว ทิพารัตน์ เนาวลักษ์ วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
27 65040027 นางสาว ศิริพร กิมไล้ วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
28 65040028 นาง อรวรรณ สามสี วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
29 65040029 นางสาว พลอยไพลิน ศรีสุธรรม บ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต 2
30 65040030 นางสาว เตือนใจ สิวห์ค้า วัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
31 65040031 นางสาว วิมล ระจิตด้ารงค์ วัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
32 65040032 นาย กมลชัย อินต๊ะ อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
33 65040033 นาย ณัฐพล มาฤษี อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
34 65040034 นางสาว นิรมล ชัยสิทธ์ิ อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
35 65040035 นางสาว อภิญญาลักษณ์ คนชม อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
36 65040036 นางสาว ปาลพิมล สุวรรณโณ บ้านขลอด สพป.ชลบุรี เขต 3
37 65040037 นางสาว กนกอร ศรีประเสริฐ  วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
38 65040038 นางสาว กนกวรรณ ชอบธรรม วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
39 65040039 นางสาว กนกวรรณ เล็กน้อยวงค์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
40 65040040 นางสาว เกศรา แสนใจยา วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
41 65040041 นางสาว จันทกานต์ ถนอมแนบ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
42 65040042 นางสาว จันทร์นภา อยู่สุข วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
43 65040043 นางสาว จันทิมา เวชภัณฑ์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
44 65040044 นางสาว ชลัมพร แรงเขตกิจ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
45 65040045 นาง ดวงใจ อยู่สุข วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
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46 65040046 นางสาว ธิดารักษ์ บุตรทองพิมพ์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
47 65040047 นาง นาถลดา ใจเย็น วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
48 65040048 นางสาว นุชบา ทิวาพัฒน์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
49 65040049 นางสาว นุสรา แซ่ฟู วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
50 65040050 นาย ปรีชา ขอกรดส้าโรง วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
51 65040051 นางสาว พรรณี พงษ์เดชา วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
52 65040052 นางสาว พัทธ์ธีรา มงคล วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
53 65040053 นาง ภัทราพร สุขศรี วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
54 65040054 นาง ล้าเพย อุตรัศมี วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
55 65040055 นางสาว วนิดา ค้าลอย วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
56 65040056 นางสาว วราภรณ์ ศิริพงษ์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
57 65040057 นางสาว วิจิตตรา พังทุย วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
58 65040058 นางสาว วีราภรณ์ ถนอมรอด วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
59 65040059 ว่าท่ีร.ต.หญิง ศศิภรณ์ บุญเสท วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
60 65040060 นางสาว สุพัตรา อยู่ยงค์ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
61 65040061 นาย อัครเดช แสงอ่อน วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
62 65040062 นางสาว ธิมาพร เจริญทรัพย์ ชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
63 65040063 นาง ชนิตา พันคง บ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1
64 65040064 นาย อภิชัย ชีวะ วัดสว่างมนัส สพป.ชุมพร เขต 2
65 65040065 นาง เยาวนิตย์ ไชยราช บ้านดงป่าเหมี ยง สพป.เชียงราย เขต 1
66 65040066 นางสาว จิตพร เชตะวัน อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1
67 65040067 นาย ศราวุฒิ อินทรชัย บ้านม่วงค้า สพป.เชียงราย เขต 3
68 65040068 นางสาว มนัญชยา สว่างสุข บ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
69 65040069 ร้อยต้ารวจตรี วรวุฒิ นาครุ่ง บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
70 65040070 นางสาว สาวิตรี มะโนวรรณ บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
71 65040071 นาง ธัญพร ค้านวล วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
72 65040072 นาง วลัยลักษณ์ เป็งแสนหนู วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
73 65040073 นางสาว สุนทรี ภูสิริชัย วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
74 65040074 นางสาว กัญณิชานันท์ ธัญเรืองชัยกุล โครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
75 65040075 นางสาว ณัฏฐณิชา อาจหาญ บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
76 65040076 นางสาว วัชรมน ค ้าจุนวนา บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
77 65040077 นางสาว จามจุรีย์ วงศ์จิรโชติ บ้านทุ่งจ้าเริง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
78 65040078 นาย ภาคภูมิ ปูปินตา บ้านทุ่งจ้าเริง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
79 65040079 นางสาว จารินี สมันหลี บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
80 65040080 นาง นุชรินทร์ หวังขวัญ บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
81 65040081 นาง ปนัสยา ศุภศรี บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
82 65040082 นาย วุฒิชัย บุญขัน บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
83 65040083 นาง สารภี สงนวน บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
84 65040084 นางสาว อักษิพร ปิยะกาญจน์ บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
85 65040085 นาง อัจฉรา สังข์พราหมณ์ บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
86 65040086 นางสาว ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ บ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2
87 65040087 นางสาว ซุไลฮา ตีโงง วัดเขา สพป.ตรัง เขต 2
88 65040088 นางสาว ศิริวรรณ อินตะกอง วัดเขา สพป.ตรัง เขต 2
89 65040089 นางสาว อุมาพร  เกิด ไก่แก้ว  วัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2
90 65040090 นาง สุปราณี คงภักดี วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป.ตรัง เขต 2
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91 65040091 นางสาว อุษา ด้าริธรรมาภรณ์ วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บ้ารุง) สพป.นครปฐม เขต 1
92 65040092 นาง ปวริศา วีระกูล บ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) สพป.นครปฐม เขต 2
93 65040093 นางสาว สุภรัตน์ แก่เมือง บ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) สพป.นครปฐม เขต 2
94 65040094 นางสาว ดาวใจ คอนธิเสน บ้านค้าสว่าง สพป.นครพนม เขต 1
95 65040095 นาง เขมิกา แสงสุวรรณ มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต 1
96 65040096 นาง จิตต์ลดา สุผาวัน มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต 1
97 65040097 นางสาว วราภรณ์ กุดหินนอก ห้วยบงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
98 65040098 นางสาว เนตรชนก ทองเทพ วัดโคกโพธ์ิสถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
99 65040099 นางสาว ชนาพร ปานเพ็ชร บ้านปากน ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
100 65040100 นาย อัษนัย ไก่แก้ว บ้านปากน ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
101 65040101 นาย ทีปกร ไชยมุด วัดโคกมะม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
102 65040102 นาย ประยูร วงศ์ค้า บ้านตล่ิงสูงสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 2
103 65040103 นาย ศราวุฒิ ปานสอน บ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
104 65040104 นางสาว นาถยา ต่ายธานี บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
105 65040105 นางสาว พัชรินทร์ นิลสนธิ สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
106 65040106 นาย สิริฤกษ์ อ่ินแก้ว อนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
107 65040107 นางสาว เขมสิตา ต้ารารัมย์ บ้านหนองน ้าขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
108 65040108 นาย ณัฐกิตต์ิ สิงห์ทองเมือง ชุมชนดอนนางงาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
109 65040109 นาง สิริกร นนทะดี บ้านกองพระทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
110 65040110 นาย อภิสิทธ์ิ ฐานะ บ้านโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
111 65040111 นาย ทศพร พ่ึงเสือ วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพท่ี 64 สพป.ปทุมธานี เขต 1
112 65040112 นางสาว อทิติยา บุญมา วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพท่ี 64 สพป.ปทุมธานี เขต 1
113 65040113 นางสาว กาญจนา เลิศจริยา วัดเนกขัมมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 1
114 65040114 นางสาว โสภิดา หงษ์สมดี วัดสุทธาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 1
115 65040115 นางสาว เกตุแก้ว อัครประภากุล อนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
116 65040116 นางสาว อนุสรา บุญเกษ อนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
117 65040117 นางสาว ทิวาพร ม่ันมาก อนุบาลบางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
118 65040118 นางสาว พัชรีย์ ไชยมณี วัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
119 65040119 นางสาว ทีปกา พูลทวี วัดศรีประชา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
120 65040120 นางสาว จุฑามาศ สิงห์รุณ บ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี" สพป.พิจิตร เขต 2
121 65040121 นางสาว ชมพู่ ทองแจ่ม บ้านหนองบัว สพป.พิจิตร เขต 2
122 65040122 นางสาว นันทวรรณ ศรีอินทร์ บ้านหนองบัว สพป.พิจิตร เขต 2
123 65040123 นางสาว ปราณปรียา ประทุมเมศ วัดต้นชุมแสง สพป.พิจิตร เขต 2
124 65040124 นางสาว กาญจน์วริษฐา ชูก้าลัง อนุบาลดงเจริญ (วังงิ ว) สพป.พิจิตร เขต 2
125 65040125 นางสาว เมธาวี อุปจันทร์ อนุบาลดงเจริญ (วังงิ ว) สพป.พิจิตร เขต 2
126 65040126 นาง เยาวรัตน์ ช่างด้วง อนุบาลดงเจริญ (วังงิ ว) สพป.พิจิตร เขต 2
127 65040127 นางสาว กนิฐตา เพ็งละมูล วัดบ้านใหม่ สพป.พิษณุโลก เขต 1
128 65040128 นาย ศราวุฒิ สุพัฒน์ ชุมชนดิฏฐอ้ารุง สพป.พิษณุโลก เขต 3
129 65040129 นางสาว กาญจนา กล่ินบัวขาว บ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
130 65040130 นาง ทิพย์ระวี มาลา บ้านห้วยทราย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
131 65040131 นางสาว สุธิสา แก่นไทย บ้านห้วยทราย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
132 65040132 นางสาว จริญญา ธรรมประเสริฐ บ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
133 65040133 นางสาว ธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูร บ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
134 65040134 นางสาว ผกาวดี ใจวิถี บ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
135 65040135 นาง พวงใจ เชื อญวน วัดสุวรรวงก์ สพป.ภูเก็ต
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136 65040136 นาง ภัสรจิรา ศรีชมภู บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร
137 65040137 นาง จิตราภรณ์ เฮียงโฮม บ้านแม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
138 65040138 นางสาว ณัฐวรรณ นิธิสมบัติสถิต บ้านแม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
139 65040139 นาย ภาณุพงศ์ บุญฑล บ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต 2
140 65040140 นาง ณัฐชุภา ชุมภูแก้ว วัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต 1
141 65040141 นางสาว นิตยา คงประสม บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
142 65040142 นางสาว ปิยพร โคตรแปร บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
143 65040143 นางสาว ภัทรภร สรวงสรรเพชญ บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
144 65040144 นางสาว สโรชา นวลพุ่ม บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
145 65040145 นางสาว สาธิตา นวลพุ่ม บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
146 65040146 นางสาว โสรยา สั นเอ่ียม บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
147 65040147 นางสาว จันจิรา สีหาบุตร บ้านหนองโก สพป.ราชบุรี เขต 1
148 65040148 นาง สุนันทา สุกาญจนโชติ บ้านหนองวัวด้า สพป.ราชบุรี เขต 1
149 65040149 นางสาว กุลวัลย์ ยอดรัก บ้านป่าตาล สพป.ล้าปาง เขต 2
150 65040150 นางสาว ธนัชพร สุดใจ ห้วยขี นกวิทยา สพป.ล้าปาง เขต 2
151 65040151 นางสาว สุรีย์วรรณ ศรีนันท์ บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ล้าพูน เขต 2
152 65040152 นางสาว ณัฐธิดา อ่ินน้อง บ้านหนองปลาสะวาย สพป.ล้าพูน เขต 2
153 65040153 นางสาว รุตจินันท์ ค้าผอง บ้านสุวรรณคาม สพป.สกลนคร เขต 2
154 65040154 นาง อรอุมา พันธ์นา บ้านขี เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต 3
155 65040155 นาง ธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง วัดด่านส้าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
156 65040156 นาง ล้าดวน ขอเหน่ียวกลาง วัดด่านส้าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
157 65040157 นางสาว วราภรณ์ เครือยา วัดด่านส้าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
158 65040158 นาง กัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
159 65040159 นางสาว นลินี สุดาค้า วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
160 65040160 จ.ส.ต. ประพจน์ เพียงขุนทด วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
161 65040161 นางสาว ปิยาภรณ์ นาชัยสินธ์ุ วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
162 65040162 นางสาว พัชรินทร์ ทองคนทา วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
163 65040163 นางสาว ภิญญามาศ น้อมประเสริฐ วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
164 65040164 นางสาว รักชนก ยอดศรีทองค้า วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
165 65040165 นางสาว ศตพร แก้วคูนอก วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
166 65040166 นาย สันติ สมจิต วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
167 65040167 นางสาว สุพัตรา ชุ่มค้า วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
168 65040168 นาย อนุวัฒน์ สว่างศรี วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
169 65040169 สิบโท อภิชา เพ็ชรน้อย วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
170 65040170 นางสาว อภิญญา จันเทพา วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
171 65040171 นางสาว อาริศา นอขุนทด วัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
172 65040172 นางสาว สุขุมาล สีเม อนุบาลสุขสวัสด์ิ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
173 65040173 นางสาว อาทิตยา พิมพ์ทอง อนุบาลสุขสวัสด์ิ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
174 65040174 นาย พนัส มงคล ตลาดปากคลองเจ้า สพป.สมุทรปราการ เขต 2
175 65040175 นาย พชร ตันพงษ์ วัดเปร็งราษฎร์ บ้ารุง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
176 65040176 นางสาว พัฒนียา ชะนะชัย วัดเปร็งราษฎร์บ้ารุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
177 65040177 นาง สุวิมล อยู่ระหัด อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
178 65040178 นางสาว วราภรณ์ เสาร์โพธ์ิงาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.สมุทรสาคร
179 65040179 นางสาว สาไมตรี ทองอยู่ บ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)  สพป.สมุทรสาคร
180 65040180 นางสาว สมฤทัย ขุมนาค บ้านยกกระบัตร สพป.สมุทรสาคร
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181 65040181 นางสาว อนุศรา สุขเกษม บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1
182 65040182 นาง วิภารัตน์ แสงแก้ว บ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
183 65040183 นางสาว อาภัทสรณ์ เปียทอง วัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต 1
184 65040184 นาย เจษฎา มะยัง วัดถ ้าเต่า สพป.สระบุรี เขต 2
185 65040185 นางสาว แก้วมณี หล่าเพีย เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1
186 65040186 นางสาว ชลธิชา ช่วยท้าว บ้านตล่ิงชัน สพป.สุโขทัย เขต 1
187 65040187 นาง เยาวลักษณ์ เมืองเหมอะ บ้านลานทอง สพป.สุโขทัย เขต 1
188 65040188 นางสาว มโนชา พัดข้า วัดศรีเมือง สพป.สุโขทัย เขต 1
189 65040189 นางสาว ธิดารัตน์ ค้างคีรี บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2
190 65040190 นางสาว พรพิมล สุขพร้อม บ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
191 65040191 นาง ลินดา สุนทรวิภาต บ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
192 65040192 นางสาว สรารัตน์ ข้ามณี บ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
193 65040193 นางสาว สุวจี สุดปรึก บ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
194 65040194 นางสาว ภารดี หมอยาดี บ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
195 65040195 นางสาว อภิญญา ไชยสวาท บ้านหัวท้านบ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
196 65040196 นางสาว ทัศน์ธารี แสนชา วัดสระพังลาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
197 65040197 นางสาว สุทธิญา ปาลวัฒน์ วัดทุ่งแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
198 65040198 นางสาว ขนิษฐา แก้วศรีลา อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
199 65040199 นางสาว ธันย์ชนก กุณฑี อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
200 65040200 นางสาว สกุลทิพย์ มะธิมะตา อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
201 65040201 นางสาว รัตนา คลาดทุกข์ บ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
202 65040202 นางสาว โสพินันท์ กะแหม บ้านปลายแหลม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
203 65040203 นางสาว รัตน์ชนี เด็นหลี บ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
204 65040204 นางสาว วันนิสา สังจันทร์ บ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
205 65040205 นาง ปิยะมาศ หนูสุข วัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
206 65040206 นาง สุเพ็ญศรี ศรีช่วย บ้านคลองราง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
207 65040207 นางสาว เพ็ญนภา คงด้า วัดตรีธาราราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
208 65040208 นาง ดรุณี กอนทิพย์ วัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
209 65040209 นางสาว เสาวภา จิตรา หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
210 65040210 นาง นพวรรณ ไชยพลงาม บ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต 1
211 65040211 นางสาว นิชนันทน์ แน่นอุดร โคกค้าทุ่งสว่างวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1
212 65040212 นางสาว จริยา ผองสามสวน โคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
213 65040213 นางสาว ปรัชญาพร โจมศรี โคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
214 65040214 นางสาว วิภาวี แวววงศ์ โคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
215 65040215 นางสาว จิตรนาถ เมืองคุณ บ้านกุดจิก สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
216 65040216 นางสาว สกุณา แสงไทย บ้านกุดจิก สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
217 65040217 นางสาว วิมลณัฐ เนาว์โพธ์ิทอง บ้านพร้าว สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
218 65040218 นาง สมบูรณ์ ยะหัวดง บ้านพร้าว สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
219 65040219 นาง อินทิรา เทพนอก บ้านพร้าว สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1
220 65040220 นางสาว จันทิมา อ้ามโภช วัดทางพระ สพป.อ่างทอง
221 65040221 นางสาว วงเดือน ขุนอากร บ้านก่ิวดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต 1
222 65040222 นาง ทศพร สิทธิโชติ บ้านคูดงประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 4
223 65040223 นาย ปฏิพนธ์ ช้างสาร บ้านนาชุมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
224 65040224 ว่าท่ีร้อยตรี เสรี มุสิกสาร บ้านนาไฮ (มิตรภาพท่ี 145) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
225 65040225 นางสาว พิมพิชยา ศรีสุวงษ์ บ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
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226 65040226 นางสาว วันเพ็ญ เจริญราษฎร์ บ้านบุ่งหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
227 65040227 นาย นรินทร์ มากดี บ้านแมดค้าลือชา (ราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
228 65040228 นาย วีรกุล มนต์ฤทธานุภาพ บ้านแสนค้า (นาชุมสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
229 65040229 นางสาว ชนานันท์ ยวงเดชกล้า เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
230 65040230 นาย ธนากร อ่อนส้าลี โยธินบูรณะ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
231 65040231 นาย ทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา ราชวินิต มัธยม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
232 65040232 นาย อิทธิพล วิลามาศ ราชวินิต มัธยม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
233 65040233 นางสาว พิมพ์พลอย สุขบ้ารุง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
234 65040234 นาง วิภาวี สร้อยค้า กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
235 65040235 นาง ศิริวรรณ ชาวแสน กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
236 65040236 นาง วิจิตรา ฤาชา เชียงแสนวิทยาคม สพม.เชียงราย
237 65040237 นางสาว สายพิน โปราหา บ้านแซววิทยาคม สพม.เชียงราย
238 65040238 นาง รุ่งรัตน์ กันทะเตียน เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย
239 65040239 นางสาว พรพิมล สมอ แม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เชียงราย
240 65040240 นางสาว วนาลี ทุนมาก ทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.ตาก
241 65040241 นางสาว สุพิชญธิดา พิมพ์พา พลอยจาตุรจินดา สพม.นครปฐม
242 65040242 นาง รุ่งนภา ตุ่นไธสง บุญวัฒนา ๒ สพม.นครราชสีมา
243 65040243 นาง กมลาศ ต่อพันธ์ สตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
244 65040244 นางสาว กันยาณี ทองศรีนุ่น ราชวินิต นนทบุรี สพม.นนทบุรี
245 65040245 นางสาว กันยาณี ทองศรีนุ่น ราชวินิต นนทบุรี สพม.นนทบุรี
246 65040246 นางสาว สุวิมล นวลทะวัน สุไหงโก-ลก สพม.นราธิวาส
247 65040247 นางสาว ไม้ป่า ปักกาสีเน หนองตาดพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
248 65040248 นาง ปัญวัลย์ เพ็งสมมุติ กุยบุรีวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์
249 65040249 นาย เดชาพัชร สมหมาย สุขส้าราญราษฎร์รังสรรค์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
250 65040250 นาง นิรชร เทพรักษ์ พัทลุง สพม.พัทลุง
251 65040251 นาง อุสุมา บัวเนียม พัทลุง สพม.พัทลุง
252 65040252 นาย มงคล ลาเบ้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
253 65040253 นาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล บางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
254 65040254 นาง กาญจนา รุ่งแจ้ง บ้านกลางพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
255 65040255 นาง กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ สวนเม่ียงวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
256 65040256 นางสาว นพรัตน์ ขอบทอง สวนเม่ียงวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
257 65040257 นาง ปฐมาภรณ์ รอดฉาย หนองพระพิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
258 65040258 นาง นงนุช สหรัตนะโชติ หนองชุมแสงวิทยา สพม.เพชรบุรี
259 65040259 นาย ธนกิจ นุกิจ โคกส้าโรงวิทยา สพม.ลพบุรี
260 65040260 นางสาว จารุวรรณ สิทธิพัฒนา ล้าสนธิวิทยา สพม.ลพบุรี
261 65040261 นางสาว ณัฐวดี เจริญสุข ล้าสนธิวิทยา สพม.ลพบุรี
262 65040262 นาย ทศภณ ปทุมวิง ล้าสนธิวิทยา สพม.ลพบุรี
263 65040263 นาง พจนีย์ ปลื มมะลัง ล้าสนธิวิทยา สพม.ลพบุรี
264 65040264 นางสาว บุณยาพร เตชะลือ แจ้ห่มวิทยา สพม.ล้าปาง ล้าพูน
265 65040265 นาง นงนุช ชัยนันตา สบปราบพิทยาคม สพม.ล้าปาง ล้าพูน
266 65040266 นาย คมสรรค์ มันทะราช ลมศักด์ิวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
267 65040267 ว่าท่ีร้อยโท เจษฎา จันทร์เปล่ง เลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
268 65040268 นาย ธีรยุทธ มาณะจักร์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
269 65040269 นางสาว ภัคนันท์ ภูศรี ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
270 65040270 นางสาว เมทิกา สมบัติวาริน ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
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271 65040271 นางสาว สุดา เจ๊ะหวังมา ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
272 65040272 นางสาว กัลญา เอ่ียมแย้ม ศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
273 65040273 นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม.สุพรรณบุรี
274 65040274 นางสาว แววดาว แผนสมบูรณ์ สระยายโสมวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
275 65040275 นางสาว กาญจนา คล้ายจินดา สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
276 65040276 นางสาว จุรีวรรณ คงมีทรัพย์ สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
277 65040277 นางสาว นภัส ผลิศักด์ิ สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
278 65040278 นางสาว นาริสา เรืองสุรีย์ สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
279 65040279 นางสาว เพชรดา จินดาไทย สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
280 65040280 นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
281 65040281 นางสาว หทัย ศรีสิงห์ สองพ่ีน้องวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
282 65040282 นางสาว วิภาดา สุขรอบ เชื อเพลิงวิทยา สพม.สุรินทร์
283 65040283 นางสาว สุวรรณี ค้าเมืองคุณ น ้าสวยวิทยา สพม.หนองคาย
284 65040284 นางสาว ณัฐธิชา ทองยืน พานพร้าว สพม.หนองคาย
285 65040285 นางสาว พรอุมา ศรีแก้ว พานพร้าว สพม.หนองคาย
286 65040286 นางสาว ฉัฐมาศ อยู่โต อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
287 65040287 นาย ติณณภพ บัวผัน วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
288 65040288 นางสาว เบญจวรรณ มีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

289 65040289 นางสาว จันทร์แรม โพธ์ิคีรี ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

290 65040290 นาย ภูวรินทร์ บุญตา ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

291 65040291 นางสาว จินตนา แก้วพะไล เทศบาล 2 (วัดสมอราย) องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
292 65040292 นางสาว สุนิสา ภู่เงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
293 65040293 นาง กัลยา สามานิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
294 65040294 นาย ธีราทร ณ นคร มรภ.ราชนครินทร์(แปดริ ว) อว.
295 65040295 นางสาว ชลรัตน์ กอหาญ ประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
296 65040296 นางสาว พิมพ์พร มาศศิริ บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
297 65040297 นางสาว นันทวรรณ์ เหลืองเอ่ียม บ้านถ ้า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
298 65040298 นางสาว จีรนันท์ หนูผาสุก บ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
299 65040299 นางสาว เหมือนฝัน พลหาญ บ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
300 65040300 นาง ชุรีพร ปวระนา ชุมชนโนนแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 2
301 65040301 นางสาว เกวรินทร์ ศรีสินธ์ุ ชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
302 65040302 นาง วรัญญา นาใจตรึก ชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
303 65040303 นาง เบญจมาศ เข็มสุข ไตรมิตรศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
304 65040304 นางสาว วลัญช์รัช ไกรบ้ารุง ไตรมิตรศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
305 65040305 นางสาว อาภาพร แสงเรือง บ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
306 65040306 นางสาว จิรนันท์ หินวิเศษ บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
307 65040307 นาง บัวทอง ทองรักษ์ บ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
308 65040308 นาย ดอน ด่อนศรี บ้านโนนแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
309 65040309 นางสาว วรรษมนตร์ เดชบุรัมย์ บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
310 65040310 นางสาว ปรียาพร ธนะภูมิชัย บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
311 65040311 นาย วิทยา นูสีหา บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
312 65040312 นาย ศิขริน เมธาอภินันท์ บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
313 65040313 นางสาว สุภาวดี สีตามาตร บ้านวังหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
314 65040314 นาง ก่ิงแก้ว แก้วชูสกุล บ้านหนองไฮขามเป้ีย สพป.ขอนแก่น เขต 2
315 65040315 นาย พชรดนัย มุลาลี บ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2



ท่ี รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ"  รหัสหลักสูตร 64101 รุ่น 4
โดยควำมร่วมมือ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ บริษัท คะตะลิสต์ จ ำกัด

316 65040316 นางสาว เปมิกา สิริเพียรชัย ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
317 65040317 นางสาว พิมพ์นภัส วันทะกง ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
318 65040318 นาง ดาวรุ่ง งามจริต วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 1
319 65040319 นางสาว ณัชนันท์ คิดเห็น วัดหัวสวน (ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
320 65040320 นาง ศุภมาส มณเฑียร วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
321 65040321 นางสาว รวีวรรณ ทิพย์ศรี วัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
322 65040322 นางสาว ทิพยรัตน์ ราคาแพง บ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
323 65040323 นางสาว สุภาวดี แหล่งหล้า บ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต 1
324 65040324 นาย ชุติวัต วงษ์สมุทร เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต 1
325 65040325 นาง จุฬารัตน์ สุขทวี อนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1
326 65040326 นาย ภิญโญ อุโคตร บ้านปางก่ิว (ศุภศิทธ์ิมหาคุณ) สพป.เชียงราย เขต 2
327 65040327 นางสาว กมลมาศ กันทะเสน บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต 2
328 65040328 นางสาว อาทิตยา จันมะโน บ้านสันหลวง สพป.เชียงราย เขต 3
329 65040329 นางสาว สุพรรษา ติวงค์ ป่าตึงพิทยานุกูล สพป.เชียงราย เขต 3
330 65040330 นาง วิจิตรา ภูติโส บ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต 4
331 65040331 นาง ชาลินี กุมารแก้ว บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
332 65040332 นางสาว ธัญพร เมืองแก้ว บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
333 65040333 นาง รัตนาภรณ์ ยาประเสริฐ บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
334 65040334 นางสาว อมรา รู้ดี บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
335 65040335 นาง ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
336 65040336 นางสาว วัชรมน ค ้าจุนวนา บ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
337 65040337 นางสาว สุดาวรรณ์ ราชกิจชอบ วัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2
338 65040338 นาง สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง บ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม เขต 1
339 65040339 นางสาว ชลิตา ทิพย์รมย์ โค้งยางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
340 65040340 นางสาว เรวดี รักษายศ บ้านบ่อปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
341 65040341 นาง สุกัญญา สังข์แก้ว บ้านวังยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
342 65040342 นางสาว วัชราภรณ์ บัวคง วัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
343 65040343 นางสาว นภัสนันทร์ ค้าวัมธ์ิ บ้านทุ่งครั ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
344 65040344 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ก๋าต๊ะ บ้านชะลอมแหน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
345 65040345 ว่าท่ีร.ต.หญิง คชาภรณ์ นกทอง อุดมพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
346 65040346 นาง ปิณฑิรา สุขสุด อุดมพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
347 65040347 นางสาว สุดารัตน์ แสงหิรัญ อุดมพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
348 65040348 นางสาว ณัฐริน เจริญเกียรติบวร สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
349 65040349 นาย พชร สุจินพรหม บ้านม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
350 65040350 นาง นงนิตย์ มณีภาค อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
351 65040351 นางสาว พัชญ์สิตา อริยธนาเรืองสุข ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
352 65040352 นางสาว วัลลี ศรีจัดการ ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
353 65040353 นางสาว อัจจิมา จันทะมาลา ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
354 65040354 นางสาว อ้าภาพร วงสาสนธ์ิ บ้านดงยายเภา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
355 65040355 นางสาว ปาริศา ทองกาสี บ้านโนนไฮ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
356 65040356 นางสาว จุฑามณี บ้านโนนกลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
357 65040357 นางสาว ทิพากร บ่อศิลป์ บ้านสระกอไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
358 65040358 นางสาว ศรัณย์รัชต์ เครือวัลย์ บ้านสระบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
359 65040359 นาย นันทวิทย์  เรืองทองเมือง บ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
360 65040360 นาง สิริวิมล เจริญนาม บ้านโสกแต่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
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361 65040361 นางสาว ไพลิน เดิมท้ารัมย์ บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
362 65040362 นางสาว ภีมรดา ดีมานนท์ บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
363 65040363 นาย ภูธร ดีมาก บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
364 65040364 นาง วงเดือน ดีมานนท์ บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
365 65040365 นาย ศัตรานัย ตอรบรัมย์ บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
366 65040366 นาย อัศวิน ดีมานนท์ บ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
367 65040367 นาย ชัยชาญ ยืนรัมย์ บ้านหนองนกเกรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
368 65040368 นาง พรรณทิพย์ สุวรรณวงศ์ บ้านหนองนกเกรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
369 65040369 นาง กุหลาบ ชวินฉัตรพร บ้านหนองเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
370 65040370 นางสาว บุญโฉม ลมไธสง บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
371 65040371 นางสาว จิตติมา  ตัน ติชัยวรนุช  วัดธาตุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
372 65040372 นาง ภัทราภรณ์ เกไธสง วัดธาตุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
373 65040373 นางสาว ธนิศร์ณิชา ศรีวงศา อนุบาลคูเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
374 65040374 นางสาว นารีรัตน์ อาจเจริญ อนุบาลคูเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
375 65040375 นาย สหเทพ พลพิทักษ์ อนุบาลคูเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
376 65040376 นางสาว วิมลพรรณ  ดาวดาษ  วัดบัวสุวรรณ ประดิษฐ์  สพป.ปทุมธานี เขต 1
377 65040377 นางสาว นัตติมาพร จันทร์โชติ เนินแก้ววิทยาคาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
378 65040378 นาง เรวดี สุทธิสิทธ์ เนินแก้ววิทยาคาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
379 65040379 นางสาว วิจิตตรา ยาย่อ บ้านคลองชายธง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
380 65040380 นางสาว อารีรัตน์ จงดี บ้านค่ันกระได สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
381 65040381 นางสาว ปิยาณี เดือนสวัสด์ิ บ้านดงไม้งาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
382 65040382 นางสาว จารุวรรณ พันธ์มา บ้านดอนสง่า สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
383 65040383 นางสาว ศศิธร สุดดี บ้านทองมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
384 65040384 นาย ธนากร ทองศิริ บ้านทุ่งเชือก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
385 65040385 นางสาว ภัทรธิดา ทองไทยจรูญ บ้านหนองเสือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
386 65040386 นาง ณัชธาร แดงเหมือน บ้านอ่างทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
387 65040387 นางสาว กุลวดี การเพียร ประชาพิทักษ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
388 65040388 นางสาว กฤตพร นกน่วม วังมะเด่ือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
389 65040389 นาง นุชจรี ธรรมสาลี วังมะเด่ือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
390 65040390 นางสาว ศิริมา เรืองโรจน์ วังมะเด่ือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
391 65040391 นางสาว มิญญ์ชนก ปรางละออ วัดธงชัยธรรมจักร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
392 65040392 นาง วารุณีย์ ใจยินดี สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
393 65040393 นางสาว นันทวรรณ ขาวคง หาดสนุกราษฎร์บ้ารุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
394 65040394 นาย จิตรภณ โลภปัญญา อนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
395 65040395 นาง สุนันท์  ประสพผล อนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
396 65040396 นางสาว อัญชิสา แก้วประหลาด อนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
397 65040397 นางสาว ทิวาพร ม่ันมาก อนุบาลบางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
398 65040398 นางสาว สุพัตรา สุจิตระหะ วัดดงบัง (ดงบังบ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
399 65040399 นางสาว จินดารัตน์ ประสิทธ์ิ บ้านหนองตะแบก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
400 65040400 นาย ชยิน ศรีแดง วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
401 65040401 นาง ดารุณยา ดอกไม้ วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
402 65040402 นาง นิยม โกเมศ วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
403 65040403 ว่าท่ีร้อยตรี ภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
404 65040404 นาย วัชรพงษ์ วีระวัฒน์ วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
405 65040405 นาง สุกัญญา วีระวัฒน์ วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
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406 65040406 นาย ทรงกิจ บุญยืน บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
407 65040407 นาง ธารารัตน์ เทพวงศ์ บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
408 65040408 นาง ประคองจิต ศรีประเสริฐ บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
409 65040409 นางสาว วาทินี จันทร์เดช บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
410 65040410 นางสาว ศิริพร สุภาษร บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
411 65040411 นาง สุจืตรา ใจลึก บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
412 65040412 นางสาว อนัญญา ใบอุบล บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
413 65040413 นางสาว อิชญาพร พ่อนา บ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต 1
414 65040414 นางสาว จันทร์ฉาย ศรีธนะ อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2
415 65040415 นางสาว รสสุคนธ์ อักษรชู ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป.พัทลุง เขต 2
416 65040416 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธัญญลักษณ์ จินดานึช บ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1
417 65040417 นางสาว นิสา อ่วมกลับ บ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1
418 65040418 นางสาว ธันยนันท์ ไกรกระวี บ้านห้วยหินลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
419 65040419 นางสาว พิมลรัตน์ ดาวดึงษ์ บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1
420 65040420 นางสาว สุกัญญา ขามธาตุ บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร
421 65040421 นางสาว ปรียาพร ปัญญามินทร์ บ้านหนองแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
422 65040422 นาง กนิษฐา ศิริบูรณ์ วัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต 1
423 65040423 นาง สายพิณ พุทธวงศ์ ไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) สพป.ลพบุรี เขต 1
424 65040424 นาง เรืองศิริ ศีติสาร ไทยรัฐวิทยา๑ สพป.ลพบุรี เขต 1
425 65040425 นาง เกศรินทร์ แขวนสันเทียะ วัดสว่างอารมณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
426 65040426 นาย ณัฐพัชร์ พันธุวิทย์ บ้านดินด้าเหล่าเสนไต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
427 65040427 นางสาว สกาวเดือน  บุญนำ บ้านหนองแก้วส้าโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
428 65040428 นาง ศิริวัฒนา เรือนรส บ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
429 65040429 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณชญาดา สุวรรณชาตรี บ้านคลองคล้า สพป.สงขลา เขต 2
430 65040430 นาง ปณัสยา ต้าวะสา บ้านบากล้่า สพป.สงขลา เขต 2
431 65040431 นางสาว รัตติยา จักษุอภิรักษ์ สมาคมไทยผลิตยา 2 สพป.สงขลา เขต 3
432 65040432 นางสาว อัมพิรา วงศ์จันทร์ ฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
433 65040433 นางสาว สายฝน อนุบาลสุขสวัสด์ิ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
434 65040434 นางสาว แจ่มจันทร์ จันแดง คลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2
435 65040435 นางสาว ษุภาดา ลือสัตย์ คลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) สพป.สมุทรสงคราม
436 65040436 นาย ปฏิคม สุขานนท์ เมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
437 65040437 นางสาว ณัฐมล นุ่นสงค์ วัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) สพป.สมุทรสงคราม
438 65040438 นางสาว นรินทิพย์ เกิดเกตุ วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม
439 65040439 นางสาว นับเดือน ยิ มหอ วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม
440 65040440 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ศรีชัย วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม
441 65040441 นาย ภัทรพล จิตตรานนท์ วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม
442 65040442 นาย รัตนชัย ไชยบุตร วัดดาวโด่ง (เอิบวิมยาคม) สพป.สมุทรสงคราม
443 65040443 นาง จิรฐา งามพร้อม วัดธรรมสถิต์ิวราราม สพป.สมุทรสงคราม
444 65040444 นาย ศิรสิทธ์ิ ทอนอัมพร วัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม
445 65040445 นาง นพรัตน์ สายบุตร ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
446 65040446 นางสาว วรรณา พรหมณี ทับทิมสยาม 05 สพป.สระแก้ว เขต 1
447 65040447 นางสาว อนุศรา สุขเกษม บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1
448 65040448 นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2
449 65040449 นางสาว นิตยา โพธ์ิกัน ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
450 65040450 นางสาว ปภาวรินทร์  สินอุดม ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
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451 65040451 นางสาว ปัทมาพร รุ่งสุข ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
452 65040452 นาง นิตยา อยู่เจริญ ชุมชนวัดกลางท้าข้าม สพป.สิงห์บุรี
453 65040453 ว่าท่ีร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร บ้านไผ่ตาโม้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
454 65040454 นางสาว ปิยะนุช คุณแผน บ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
455 65040455 นางสาว ขวัญเนตร พ่ึงจะแย้ม วัดบางบอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
456 65040456 นางสาว อัญชลี โลเชียงสาย วัดบางบอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
457 65040457 นางสาว ปณิตา สุร้าไพ วัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
458 65040458 นางสาว วิสุนัน ไกรสิทธ์ิ วัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
459 65040459 นาง สายตา แสงเดช วัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
460 65040460 นางสาว อรอุมา วรรณบวร บ้านปลายน ้า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
461 65040461 นาง ศิริภัทร ใจหาญ บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
462 65040462 นาย บันเทิง บุตรเทศ บ้านตาเบา สพป.สุรินทร์ เขต 3
463 65040463 นาง จุฬาวรณ อย่างสวย บ้านเม็กดงเรือง สพป.อุดรธานี เขต 3
464 65040464 นาย ลักษณะศิริ ค้าภูแก้ว กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป.อุดรธานี เขต 4
465 65040465 นางสาว ชบาไพร ค้าพวง บริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4
466 65040466 นาย ชัยนิมิต ศรีบุญไทย บ้านคูดงประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 4
467 65040467 นาย พิทักษ์ ปัดถาวะโร บ้านคูดงประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 4
468 65040468 นางสาว นรภัทร พิลากุล บ้านนาไฮ สพป.อุดรธานี เขต 4
469 65040469 นางสาว ดารุณี อัคเทพ อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สพป.อุดรธานี เขต 4
470 65040470 นาง ผกากรอง ใจใหญ่ บ้านนาพิน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
471 65040471 นางสาว วฤณดา แก้วเนตร์เดชากร บ้านโปร่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
472 65040472 นางสาว นวลละออง ชูรัตน์ บ้านดงเมย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
473 65040473 นางสาว กนกลักษณ์ อรรคมุต ชิโนรสวิทยาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
474 65040474 นางสาว สมจิตต์ กิจประเสริฐ ชิโนรสวิยาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
475 65040475 นางสาว เบญจมาศ ชุ่มช่ืน พรตพิทยพยัต สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
476 65040476 นาง นริศรา สีหาราช กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
477 65040477 นาง ปิยาณี จันทภูมิ กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
478 65040478 นาง รพีพรรณ พายุหะ กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
479 65040479 นาง อมรรัตน์ แก่นจันทร์ กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น
480 65040480 นางสาว ชนิตา ศิริม่ังมูล บ้านไผ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
481 65040481 นาง ณฐมน ผางจันทดา บ้านไผ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
482 65040482 นางสาว ผุสญาณีย์ โพธิยา บ้านไผ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
483 65040483 นาย สุเมธ สุวอ บ้านไผ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น
484 65040484 นางสาว มาฆมาส จันทร์วิเชียร คีรีราษฎร์พัฒนา สพม.นครศรีธรรมราช
485 65040485 นาง สุภลักษณ์ จีนช่วย ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม.นครศรีธรรมราช
486 65040486 นางสาว วัชราพร คงสง ปากพนัง สพม.นครศรีธรรมราช
487 65040487 นาง กรองทิพย์ บัวผาย ละอายพิทยานุสสรณ์ สพม.นครศรีธรรมราช
488 65040488 นางสาว สลิล โรจน์วรดิตถ์ ราษฎร์นิยม สพม.นนทบุรี
489 65040489 นางสาว จินตนา วาพัดไทย ชุมแสงพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
490 65040490 นางสาว นภศร นาพันธ์ุ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
491 65040491 นางสาว ประทุม ใสสีสูบ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
492 65040492 นาย มานพ รัตคธา อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
493 65040493 นาย จลัญ อินตายวง อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
494 65040494 นาง สุวลักษณ์ รัตคธา อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
495 65040495 นางสาว ปรียาอร สาริสี แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
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496 65040496 นางสาว ไพริช หาญจิตร แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
497 65040497 นาย สุรศัหด์ิ อาษาเสน แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
498 65040498 นาง สุพรรณี เสาใบ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี
499 65040499 นาย วัชรินทร์ บัวขาว หนองกลับวิทยาคม สพม.สุโขทัย
500 65040500 นาง ศิริลักษณ์ ภูถาวร บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สุพรรณบุรี
501 65040501 นางสาว รัตนา เรืองกูล สุราษฎร์พิทยา 2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
502 65040502 นาย คิดลึก สังข์สาลี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.สุรินทร์
503 65040503 นางสาว จารุณี แก้วแสงทอง วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
504 65040504 นางสาว ณัฐาวดี ชาญกล้า วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
505 65040505 นางสาว นิภาภรณ์ วาจรัส วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
506 65040506 นาย ภูมินทร์ นาวาพานิช วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
507 65040507 นางสาว วิภารัตน์ กุนทอง วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
508 65040508 นางสาว สุชาดา อาวรุณ วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
509 65040509 นางสาว สุภาพร นุภาดี วัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร
510 65040510 นาย วีระชัย ไชยรักษ์ วัดกระจับพินิน กรุงเทพมหานคร
511 65040511 นางสาว ธัญญารัตน์ จ้าเริญ ดรุโณทัย ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

512 65040512 นางสาว จิราภรณ์ สุพล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดหนองคาย ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

513 65040513 นางสาว วรรณพา บุตตะหล้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดหนองคาย ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

514 65040514 นางสาว ศิรดา แสนปาลี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดหนองคาย ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

515 65040515 นาง ศิรินาฏ จารย์โพธ์ิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดหนองคาย ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

516 65040516 นางสาว จิรัฐา สิงห์คาร เทศบาลวัดเจษฎาราม องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
517 65040517 นางสาว จิตติมา วงศ์จันทร์ เทศบาลวัดเสาธงทอง องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
518 65040518 นางสาว ปณิญา เอมเอก เทศบาลวัดเสาธงทอง องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
519 65040519 นาย ประวิทย์ สอนลา อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
520 65040520 นาย กิตติภูมิ เชิดชู บ้านหนองไห สพป.ขอนแก่น เขต 2
521 65040521 นาย สิทธิชัย แสงกล้า สกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
522 65040522 นางสาว กัญญ์วรา วาระสิทธ์ิ วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 2
523 65040523 นางสาว ปิยะธิดา วิเศษเนตร ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป.ชุมพร เขต 1
524 65040524 นางสาว ลักษมณ มากมูล หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป.นครปฐม เขต 1
525 65040525 นาง ธีนยนันทน์ บุนนาค บ้านทรายทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
526 65040526 นางสาว สุรีรัตน์ เบญกูล อนุบาลสุขสวัสด์ิ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
527 65040527 นาง สายชล แจ่มอ้น วัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2

แก้ไขข้อมูล ณ วันท่ี 22 ธ.ค. 65
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