
ที่ เลขประจ าตวั ค าน าหน้า ชือ่-สกุล โรงเรียน สงักัด
1 64010001 นางสาว มลทิพย ์ชูวงค์ บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามคัคี) สพป.กระบี่
2 64010002 นางสาว ทัศน์วรรณ บุญมาก โฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร
3 64010003 นางสาว ชลรัตน์ กอหาญ ประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร
4 64010004 นางสาว กญัญาภคั พิมพ์ชัยภมูิ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
5 64010005 นาง จริาภรณ์ สิริวรรณ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
6 64010006 นางสาว ณิชารีย ์ศรีศุภสันต์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
7 64010007 นางสาว เปมกิา เต่ียวขุย้ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
8 64010008 นาง พรพิมล เกดิโพธิ์ชา วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
9 64010009 นางสาว พัชรีย ์ทวีทรัพย์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร

10 64010010 นางสาว พิมพ์ศิริ ศิลางาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
11 64010011 นาง รจนา จนัทร์นาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
12 64010012 นางสาว อภญิญา โหมดงาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
13 64010013 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรทอง บ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 64010014 นาง สายชล ธนบูรณ์รุ่งโรจน์ บ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 64010015 นาง ใกล้รุ่ง กจิหว่าง หนองบ้านเกา่สามคัคี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16 64010016 นางสาว พรรณนภา วิชาธร บ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
17 64010017 นางสาว จรีานันท์ ช านิกลุ วัดส านักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
18 64010018 นาง ดวงพร ออ่นละมยั อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
19 64010019 นางสาว ทิพวัลย ์กมิน้อย อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
20 64010020 นางสาว สุรภพีรรณ ขาวหมวก อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
21 64010021 นางสาว อารยา ล้อมไธสง ชุมชนดอนยงูวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
22 64010022 นางสาว รัชสุดา อน้ศรี บ้านหนองแดน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
23 64010023 นางสาว จนัจริา ขนัประมาณ บ้านหนองเต่าราษฎร์บ ารุง สพป.ขอนแกน่ เขต 2
24 64010024 นางสาว พิมพ์พร ชาวแสน น้ าพองประชานุกลู สพป.ขอนแกน่ เขต 4
25 64010025 นาง อติพร กรนุม่ บ้านประแกต สพป.จนัทบุรี เขต 1
26 64010026 นางสาว อภญิญา กล้าหาญ บ้านหนองบัวทอง สพป.จนัทบุรี เขต 1
27 64010027 นางสาว กฤตติการ์ งามเอนก วัดพลับพลา(อนิทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.จนัทบุรี เขต 1
28 64010028 นางสาว ขวัญญานันท์ แกว้นุชธนาวัชร วัดพลับพลา(อนิทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.จนัทบุรี เขต 1
29 64010029 นางสาว ชลดา พงษ์อนิวงษ์ วัดพลับพลา(อนิทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.จนัทบุรี เขต 1
30 64010030 นางสาว กญัญาภคั เสมานู วัดร าพัน สพป.จนัทบุรี เขต 1
31 64010031 นางสาว ศศิธร งามเอนก วัดหนองไทร สพป.จนัทบุรี เขต 1
32 64010032 นางสาว ภทัราพร บุญเหลือ วัดบ้านอา่ง(สวัสดิราษฎร์อปุถมัภ)์ สพป.จนัทบุรี เขต 2
33 64010033 นาย เลิศไพศาล รอดไพบูลย์ วัดคลองเจา้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
34 64010034 นาย กฤษดากร สังขท์อง วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
35 64010035 นาง ยพุา รางแรม วัดศรีสุตาราม(ภกัดีสุตาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
36 64010036 นาง อรุณ นพทิพย์ วัดหวัส าโรง(ศรีราษฎร์บ ารุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
37 64010037 นางสาว สุภาวดี บัวผา บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกลู) สพป.ชลบุรี เขต 1
38 64010038 นางสาว ณัฐจรคงศมน พลเยีย่ม บ้านหนองเขนิ (อนิทรวิชัยบ ารุง) สพป.ชลบุรี เขต 1
39 64010039 นาง ธัญลักษณ์ พรมมาก บ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1
40 64010040 นางสาว กญัญาณัฐ เวียงสงค์ วัดบ้านง้ิว สพป.ชลบุรี เขต 2
41 64010041 นางสาว พีรยา ทรัพยศิ์ริ วัดบ้านง้ิว สพป.ชลบุรี เขต 2
42 64010042 นางสาว กติติพร ทองเภา วัดบ้านง้ิว (แช่มบุญชูอทุิศ) สพป.ชลบุรี เขต 2
43 64010043 นางสาว บังอรศรี กนีธุ ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบุรี เขต 3
44 64010044 นางสาว ประภสัสร  จนัทะดวง บ้านทุง่กลม สพป.ชลบุรี เขต 3
45 64010045 นางสาว จฑุามณี สุขไสว บ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
46 64010046 นางสาว นรีทิพย ์โลนุช บ้านภไูทร สพป.ชลบุรี เขต 3
47 64010047 นางสาว ประภสัสร  หล้าดอนดู่ บ้านภไูทร สพป.ชลบุรี เขต 3
48 64010048 นางสาว วันดี แขง็แรง บ้านภไูทร สพป.ชลบุรี เขต 3
49 64010050 นางสาว ขวัญศรี ชาวสวน บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
50 64010051 นาง ณัฎฐาพร ศิริมาก บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
51 64010052 นางสาว วิมลมาศ พรมกลุ บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
52 64010053 นางสาว อรวรรณ เรืองเดช บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3
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53 64010054 นางสาว บัณฑิตา แซ่ออื วัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
54 64010055 นางสาว ผกากาญจน์ ทวีสุข วัดเวฬุวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
55 64010056 นางสาว ณัฐปาณี พรหมประเสริฐ หว้ยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 3
56 64010057 นาง นารีนาถ เพ็ชรไทย บ้านหนองอา้ยสาม สพป.ชัยนาท
57 64010058 นางสาว เสาวลักษณ์ สีตะบุษย์ วัดท่า สพป.ชัยนาท
58 64010059 นาย ส าราญ บุญเกดิ วัดศรีเจริญธรรม สพป.ชัยนาท
59 64010060 นางสาว ไอยดา โสภา บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภมู ิเขต 1
60 64010061 นาย อภชิาติ นามจนัดี บ้านกดุหวัช้าง สพป.ชัยภมู ิเขต 2
61 64010062 นางสาว ลดาวัลย ์ธุระพันธ์ บ้านวังกะทะ สพป.ชัยภมู ิเขต 3
62 64010063 นางสาว ประภสัสร ภูภ่กัดีพันธ์ บ้านท่าลานทอง สพป.ชุมพร เขต 1
63 64010064 นางสาว รุจริา ศรีสุวรรณ บ้านบางจาก สพป.ชุมพร เขต 1
64 64010065 นาย ธีระศักด์ิ เกตุอ าไพ บ้านบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี สพป.ชุมพร เขต 1
65 64010066 นาง กมลวรรณ สุกแดง บ้านหนองไกป่ิง้ สพป.ชุมพร เขต 2
66 64010067 นางสาว ปภาภทัร พรมรัตน์ บ้านหนองไกป่ิง้ สพป.ชุมพร เขต 2
67 64010068 นางสาว อสิราภรณ์ อภวิงค์งาม สันก าแพงคันธาอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม ่เขต 1
68 64010069 นางสาว รุติราภรณ์  โชติสุวรรณภทัร์ กาวิละอนุกลู ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

69 64010070 นางสาว ปรียาภทัร์  แกว้มลู ชุมชนบ้านแมฮ่่าง สพป.เชียงใหม ่เขต 3
70 64010071 นางสาว สุรีพร แสงค ามา ชุมชนบ้านแมฮ่่าง สพป.เชียงใหม ่เขต 3
71 64010072 นางสาว เกวรินทร์ สังสีแกว้ บ้านอา่ย สพป.เชียงใหม ่เขต 3
72 64010073 นาง ศศิวรรณ สุวรรณ์ บ้านใหมส่วรรค์ สพป.เชียงใหม ่เขต 4
73 64010074 นางสาว กาญจนา วงค์วิลาศ บ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม ่เขต 5
74 64010075 นาง ทิพวรรณ คงแกว้ บ้านทุง่นา สพป.ตรัง เขต 1
75 64010076 นางสาว ศิรประภา ทองน้ าแกว้ บ้านโพธิ์น้อย สพป.ตรัง เขต 2
76 64010077 นาง วณิศรา ใจเทีย่ง บ้านล าภรูา สพป.ตรัง เขต 2
77 64010078 นางสาว สุธาทิพย ์ชัยแกว้ บ้านหนองสองพีน่้อง สพป.ตรัง เขต 2
78 64010079 นาย ภาณุพันธุ์ ขาวสังข์ บ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2
79 64010080 นางสาว หนึง่ฤทัย บุญถาวร บ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2
80 64010081 นางสาว ศิริทิพย ์จรัญญากร บ้านท่าเรือจา้ง(ประชาชนูปถมัภ)์ สพป.ตราด
81 64010082 นาง สุทินา วงษ์หมืน่ บ้านแมส่ละเหนือ สพป.ตาก เขต 2
82 64010083 นางสาว สุพิชฌาย ์บุญพรประสิทธ์ บ้านหว้ยกะโหลก สพป.ตาก เขต 2
83 64010084 นาง ธิติมา ชูชีพ ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก
84 64010085 นางสาว สุธิดา จนัเส่ียน ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก
85 64010086 นางสาว นิภาภทัร วรรณาลัย วัดโพธิ์ สพป.นครนายก
86 64010087 นางสาว พรพรรณ ทรัพยรุ่์งเรือง วัดสระส่ีมมุ สพป.นครปฐม เขต 1
87 64010088 นางสาว มทันา ประภาเมอืง วัดหนองโพธิ(์ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1
88 64010089 นาย พีรพงค์ โนพูน วัดจนิดาราม สพป.นครปฐม เขต 2
89 64010090 นาย วีระพันธ์ เชื้อดวงผูย บ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1
90 64010091 นาง ล าใย ศิริก าเนิด โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
91 64010092 นางสาว นันทิดา จตินิยม บ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2
92 64010093 นาง กษมา นาศรี บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2
93 64010094 นางสาว ขวัญจริา สินจริยานนท์ บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2
94 64010095 นาง ศศมล เรืองคง บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2
95 64010096 นางสาว พิชญา อริยเดช บ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2
96 64010097 นางสาว ศิริลักษณ์  วีระพัง บ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
97 64010098 นางสาว นฤนาถ เชื้อใหญ่ บ้านหวัท านบ สพป.นครราชสีมา เขต 2
98 64010099 นาง ปนัดดา เทพลิบ บ้านหนองหนิ สพป.นครราชสีมา เขต 3
99 64010100 นางสาว วิชชุดา พงษ์เพชร คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4

100 64010101 นาย นุติพงษ์ บางแสง บ้านกดุปลาเขง็เหมอืงล่ี สพป.นครราชสีมา เขต 4
101 64010102 นางสาว รุ่งตะวัน วันดี บ้านคลองเด่ือ สพป.นครราชสีมา เขต 4
102 64010103 นาย วรพล พงศ์พัชรางกรู บ้านคลองเด่ือ สพป.นครราชสีมา เขต 4
103 64010104 นาง สุภคัชญาภชั  บุญสูงเนิน บ้านนา(ประสิทธ์สิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4
104 64010105 นางสาว ศรีสมร เยน็เหลือ บ้านวังกระสวย สพป.นครราชสีมา เขต 4
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105 64010106 นาง สุจรรยา ศิลปะ บ้านใหม(่ประชาอปุถมัภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
106 64010107 นาย ศุภกร มาลีแกว้ เบทาโกรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
107 64010108 นางสาว อมุาพร ศรีโยธี เบทาโกรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
108 64010109 นางสาว กาญจนา ช้าช านาญ บ้านละหานสามคัคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
109 64010110 นางสาว อจริาภา ดีด่านค้อ บ้านละหานสามคัคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
110 64010111 นางสาว ศิริวรรษา ไชยภมูิ บ้านนาต าเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
111 64010112 นางสาว ธัญญารัตน์ อนิทศร บ้านนาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
112 64010113 นางสาว วิชชุดา พรหมชีหมนุ บ้านนาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
113 64010114 นางสาว อภชิญา อนงค์ บ้านสามคัคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
114 64010115 นาง กมลทิพย ์ทองเส้ง หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
115 64010116 นาง เกศรา ชูสุข หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
116 64010117 นาง จารุวรรณ ดวงคงทอง หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
117 64010118 นางสาว ชมยัพร  ชุมทองโด หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
118 64010120 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฐวดี วรรณเวช หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
119 64010121 สิบเอก สง่า ด่านวัฒนา หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
120 64010122 นาง สิภาภรณ์ อริยกลุนิมติ หวัไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
121 64010123 นาง วรรณิษา สุขสวัสด์ิ วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
122 64010124 นาย พีรวัส บุญเกดิ บ้านเขาแมก่ระทู้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
123 64010125 นางสาว นิศาชล กอบัวแกว้ บ้านวังน้ าขาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
124 64010126 นางสาว ศรุดา พูลมี อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเส้ียว) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
125 64010127 นางสาว วรางคณา สุริลาวงค์ บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
126 64010128 นาย สมจติร์ ศิลานนท์ กลาโหมอทุิศ สพป.นนทบุรี เขต 1
127 64010130 นางสาว วิภาพร  ปะทังเว แกว้ อนิทร์ สุธา อทุิศ  สพป.นนทบุรี เขต 2
128 64010131 นางสาว สิรินทร์ โกมลสุทธิ์ แกว้อนิทร์สุธาอทุิศ สพป.นนทบุรี เขต 2
129 64010132 นางสาว มณฑิชา แกว้แกมทอง ชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2
130 64010133 นางสาว เกษรา ศรีกนัหา ประสานสามคัคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
131 64010134 นางสาว ฉตัรฑริกา เดชพระ ประสานสามคัคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
132 64010135 นาง ดารารัตน์ หมดัดอเลาะ ประสานสามคัคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
133 64010136 นางสาว นารี คุ้มขร ประสานสามคัคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
134 64010137 นาง กรรณิการ์  พลีสุดใจ รุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
135 64010138 นางสาว ชญานิษฐ์ จนัทะ รุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
136 64010139 นาย ธนัฒว์ภมู ิภขูาว วัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2
137 64010140 นางสาว ทิพาพร ทูค ามี วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2
138 64010141 นาง ศิริวิมล นามศรี วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 2
139 64010142 นางสาว อชิรญาณ์ แยม้ทับ วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป.นนทบุรี เขต 2
140 64010143 นาง เสาวลักษณ์ วิชาผา วัดบางรักใหญ(่สายอกัษรศรี) สพป.นนทบุรี เขต 2
141 64010144 นาง ศิริวรรณ สิริสินวัชรกลุ วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
142 64010145 นางสาว พัชรี เลิศพรเกษม วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
143 64010146 นางสาว นิภาพร ไปดี วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
144 64010147 นางสาว วรางคณา จนัทร์ต๊ะ วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
145 64010148 นางสาว วิไลวรรณ เกตุสิทธิ์ วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
146 64010149 นางสาว สุภารัตน์ พิมพ์สอน วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
147 64010150 นาง อธิชล บุญหนุน วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
148 64010151 นางสาว โสภา เมอืงจนัทร์ วัดผาสุกมณีจกัร  สพป.นนทบุรี เขต 2
149 64010152 นาง นัทธิดา วงศ์แกว้ วัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต 2
150 64010153 นางสาว กชภสั แกว้เสถยีร บ้านบางขดุ สพป.นราธิวาส เขต 2
151 64010154 นาง ณัฐวลัย จนัทร์สิงห์ บ้านกลันทาวิทยา สพป.บุรีรัมย ์เขต 1
152 64010155 นาย กฤตภคั มารศรี วัดบ้านกะชาย สพป.บุรีรัมย ์เขต 1
153 64010156 นาย เกษมทรัพย ์บุญชาติ บ้านล าดวน สพป.บุรีรัมย ์เขต 2
154 64010157 นาง จรสจนัทร์ แสนณรงค์ บ้านล าดวน สพป.บุรีรัมย ์เขต 2
155 64010158 นางสาว พิมพเยยี ชาวสวน บ้านล าดวน สพป.บุรีรัมย ์เขต 2
156 64010159 นาง รัชนีกร อนิไธสง บ้านล าดวน สพป.บุรีรัมย ์เขต 2
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157 64010160 นาง ชิชญา พัชนี บ้านแท่นบัลบังก์ สพป.บุรีรัมย ์เขต 3
158 64010161 นางสาว ศศิวิมล ตามา ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย ์เขต 4
159 64010162 นาง พนิดา ยัง่ยนื บ้านหนองสรวงเมอืงน้อย สพป.บุรีรัมย ์เขต 4
160 64010163 นางสาว อมัภา เกณฑ์กอบศรี บ้านหวัฝาย สพป.บุรีรัมย ์เขต 4
161 64010164 นางสาว อรษา เกมกาแมน บึงเขายอ้น (คงพันธุ์อปุถมัภ)์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
162 64010165 นางสาว ลัคนา สีส่วน บึงเขายอ้น(คงพันธุ์อปุถมัภ)์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
163 64010166 นางสาว อจัฉรา รอดประเสริฐ วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม)์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
164 64010167 นางสาว ฝนธิพรรณ ขติัเนตร วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม)์  สพป.ปทุมธานี เขต 1
165 64010168 นางสาว กนกทิพย ์ศรีสมพงษ์ วัดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1
166 64010169 นางสาว วนิดา เรืองขนาบ วัดชัยมงัคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2
167 64010170 นางสาว ดาวรุ่ง ปีแ่กว้ สามคัคีร่วมจติ สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1
168 64010171 นาง ชุติกาญจน์ อา่วสาคร อนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1
169 64010172 นาย สุวัฒน์ ทัศนอารีย์ บ้านเนินพยอม สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2
170 64010173 นาง พทัยทิพย ์ดวงเพ็ง บ้านคลองอดุม สพป.ปราจนีบุรี เขต 2
171 64010174 นางสาว วรณียา สรานันท์ วังน้อยวิทยาภมูิ สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1
172 64010175 นาง ศตพร บูรณ์เจริญ วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1
173 64010176 นางสาว พิชญาภา ฟองค า บ้านร่องหา้ สพป.พะเยา เขต 1
174 64010177 นาย บุญเรียง  ชัยวร บ้านน้ าปุก สพป.พะเยา เขต 2
175 64010178 นางสาว พัทธนันท์ ต่อสวย บ้านน้ าปุก สพป.พะเยา เขต 2
176 64010179 นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ บ้านคลองเมอืง สพป.พิษณุโลก เขต 2
177 64010180 นางสาว สุดารัตน์ ดิเรกผล บ้านปากยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2
178 64010181 นางสาว โชติกา ใจแกว้มา บ้านปากยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2
179 64010182 นางสาว รัชฎากร กรอนพรม บ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2
180 64010183 นางสาว ทิพาชา นวลหลง วัดสุพรรณพนมทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2
181 64010184 นาง อนุสรา ขุย่ค า กลัยาณิวัฒนา1 สพป.พิษณุโลก เขต 3
182 64010185 นางสาว พเยยี ออ่นเฉวียง เขาไร่ศรีราชา สพป.พิษณุโลก เขต 3
183 64010186 นางสาว กนัสุดา สุดช้อย บ้านไร่ดอน ( อนิทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1
184 64010187 นางสาว ปาริฉตัร ค าทิพย์ บ้านไร่ดอน (อนิทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1
185 64010188 นางสาว วรรณพร  ทองอร่าม บ้านสามแพรก สพป.เพชรบุรี เขต 1
186 64010189 นางสาว ธัญลักษณ์ เพ็งพิน บ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
187 64010190 นางสาว สุภาวดี พูลสวัสด์ิ บ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
188 64010191 นางสาว อารีรัตน์ จนัทรจติร บ้านร่องระก า สพป.เพชรบุรี เขต 2
189 64010192 นางสาว อมลวรรณ ไชยบ ารุง บ้านทุง่เศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
190 64010193 นาย ดวงทิพย ์บุญหล้า บ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
191 64010194 นาง ชนิลธร สร้อยอัว้ วัดศรีสุนทร (มติรภาพ 15) สพป.ภเูกต็
192 64010195 นาง นภาลัย อมุาสะ วัดศรีสุนทร(มติรภาพ 15) สพป.ภเูกต็
193 64010196 นาง จนัทรา ธานมาศ วัดศรีสุนทร(มติรภาพ15) สพป.ภเูกต็
194 64010197 นางสาว ศรัญญา ด าแป้น วัดศรีสุนทร(มติรภาพ15) สพป.ภเูกต็
195 64010198 นางสาว นิตยา พร้อมเพรียง วัดศรีสุนทร(มติรภาพ15)  สพป.ภเูกต็
196 64010199 นางสาว วรรณภา แสนเมอืง บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 3
197 64010200 ว่าทีร้่อยตรี วิวัฒน์ ค่ามาก บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3
198 64010201 นางสาว อรนรี ไพจติรโยธี แกง้โนนค าประชาสรรค์ สพป.มกุดาหาร
199 64010202 นางสาว เมษ์ทิวา แกว้ยา บ้านช่างหมอ้ สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2
200 64010203 นาย จกัรกฤษณ์ บุญมาลา บ้านหนองแคน สพป.ยโสธร เขต 2
201 64010204 นาง พิชญ์ณิศา  เบ็ญชูสิทธิ์ บ้านขว้างวิทยากร สพป.ร้อยเอด็ เขต 3
202 64010205 นางสาว ศิริพร วิริยะวิชาชาญ บ้านทุง่ศาลา สพป.ราชบุรี เขต 1
203 64010206 นาย ปริญญา แทวแดง วัดชาวเหนือ สพป.ราชบุรี เขต 2
204 64010207 นางสาว กลทิพย ์วรรณวงศ์วัฒนา วัดหนองออ้(ธรรมธรใยประชาสามคัคี) สพป.ราชบุรี เขต 2
205 64010208 นาง สินีนาฏ พัดทอง วัดหนองออ้(ธรรมธรใยประชาสามคัคี) สพป.ราชบุรี เขต 2
206 64010209 นางสาว วรรณวิศา สงวนสิน วัดหบุกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2
207 64010210 นางสาว ศศิพิมพ์ มณีบุญเรือง บ้านหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
208 64010211 นาย สิทธิโชค สุขวิสิทธิ์ แมเ่ชียงรายวิทยา สพป.ล าปาง เขต 2
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209 64010212 นาย ศักด์ิชาย ขวัญสิน วัดบ้านมา้ สพป.ล าพูน เขต 1
210 64010213 นาง สุดา ทรายแกว้ อนุบาลล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1
211 64010214 นาย อภเิดช ขาวขา้งพูล บ้านหนองตานา สพป.เลย เขต 2
212 64010215 นางสาว ทวินันท์ เอมสาร บ้านหว้ยลาด สพป.เลย เขต 3
213 64010216 นางสาว พิกลุ ประเมทะโก บ้านไพรพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
214 64010217 นางสาว อจัจมิา เอมประโคน บ้านไพรพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
215 64010218 นาย กรีติ จนัเพ็ง บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1
216 64010219 นางสาว ณัฐกานต์ ดาวเรือง บ้านถอ่น ต.พันนา สพป.สกลนคร เขต 2
217 64010220 นางสาว จริยา พละสินธุ์ บ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2
218 64010221 นางสาว ชมขวัญ ศรีละคร บ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2
219 64010222 นางสาว เฟือ่งฤทัย บุตรแสง บ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2
220 64010223 นางสาว ภามณีิ เชิดชน บ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2
221 64010225 นางสาว ศิรินันท์ จมูจนัทา บ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2
222 64010226 นางสาว วิไลพร อาจณะรงค์ บ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต 2
223 64010227 นาง อดุมรัตน์ เฮียงราช บ่อแกว้ดงมะไฟมติรภาพที ่81 สพป.สกลนคร เขต 3
224 64010228 นาง ปิยาภรณ์ พละศักด์ิ บ่อแกว้ดงมะไฟมติรภาพที ่81ฯ สพป.สกลนคร เขต 3
225 64010229 นาง อมุารินทร์ วรรณะ วัดทุง่สงวน สพป.สงขลา เขต 1
226 64010230 นางสาว สรินยา หนูชัยแกว้ วัดทุง่สงวน(คุรุประชาสรรค์) สพป.สงขลา เขต 1
227 64010231 นาย เจริญ ภมูเิรศสุนทร คลองสองพีน่้อง(ใจดีอปุถมัภ์) สพป.สมทุรปราการ เขต 1
228 64010232 นาย ธเนศ พุม่เพ็ชร คลองสองพีน่้อง(ใจดีอปุถมัภ์) สพป.สมทุรปราการ เขต 1
229 64010233 นางสาว นัสรีน ทรงวีระ คลองสองพีน่้อง(ใจดีอปุถมัภ์) สพป.สมทุรปราการ เขต 1
230 64010234 นางสาว หทัยชนก ซุ่มทองหลาง วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ) สพป.สมทุรปราการ เขต 1
231 64010235 นาย อนุสรณ์ เฉลียว คลองเจริญราษฎร์ สพป.สมทุรปราการ เขต 2
232 64010236 นาย พชระ มณีผล วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป.สมทุรสงคราม
233 64010237 นางสาว ทัศนีย ์นิม่นุช วัดปากน้ า(อมรวิมลจนัทร์) สพป.สมทุรสงคราม
234 64010238 นางสาว มิง่ขวัญ สุขสมสกลุ อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เล้ียงล้อมอนุกลู) สพป.สมทุรสงคราม
235 64010239 นาง อญัชิษฐา สมสวย บ้านโคก สพป.สมทุรสาคร
236 64010240 นางสาว จริจติร ทรัพยพ์ัฒนา วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห)์ สพป.สมทุรสาคร
237 64010241 นางสาว กนกพรณ อน้เพ็ง วัดหนองนกไข่ สพป.สมทุรสาคร
238 64010242 นาย นพดล สิงหป์ระเสริฐ วัดหนองนกไข่ สพป.สมทุรสาคร
239 64010243 นางสาว นพมาศ ตันตระกลู วัดหนองนกไข่ สพป.สมทุรสาคร
240 64010244 นาย ฉตัรชัย บุญสุวรรณ สมทุรมณีรัตน์ สพป.สมทุรสาคร
241 64010245 นางสาว สุพัตรา มารุ่งเรือง สมทุรมณีรัตน์ สพป.สมทุรสาคร
242 64010246 นางสาว จรีนันท์ ทองอว่ม บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแกว้ เขต 1
243 64010247 นาง ณฐปภชั ชาวบางน้อย อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
244 64010248 นางสาว ดุจดาว ถาดสระน้อย อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
245 64010249 นางสาว พัชราภรณ์ ไผ่สมบูรณ์ อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
246 64010250 นาง พิมพ์ชนก ธีระเศวต อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
247 64010251 นางสาว สุกญัญา มะราชะรี หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห)์ สพป.สระบุรี เขต 1
248 64010252 นางสาว ปาริฉตัร์ ปัน้อยู่ บ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2
249 64010253 นาย อนิวรรต ทองสุข วัดโฆสิทธาราม สพป.สิงหบ์ุรี
250 64010254 นาง วรรณี จนัทร์พ่วง วัดตุ้มหู สพป.สิงหบ์ุรี
251 64010255 นางสาว สายน้ าผ้ึง ใจวงค์เป็ง บ้านวังน้ าขาว สพป.สุโขทัย เขต 1
252 64010256 นางสาว ขอบฟ้า คนหาญ วัดยาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
253 64010257 นางสาว ปวรรัตน์ มว่งสังข์ วัดยาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
254 64010258 นางสาว กณัฑิมา ศรีอดุม สุพรรณภมูิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
255 64010259 นาย ไกรวุฒิ ล าตาล วัดทุง่คอก(สุวรรณสาธุกจิ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
256 64010260 นางสาว พัชรี นาคผง วัดทุง่คอก(สุวรรณสาธุกจิ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
257 64010261 นาย ส าเริง สุวาท วัดทุง่คอก(สุวรรณสาธุกจิ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
258 64010262 นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ วัดทุง่คอก(สุวรรณสาธุกจิ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
259 64010263 นางสาว ศุภรักษ์ จ าปาสัก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
260 64010264 นางสาว ศิริประภา ข าปาน บ้านหว้ยหนิด า สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
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261 64010265 นางสาว จริาวรรณ วรชินา วัดกุม่โคก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
262 64010266 นางสาว นภาภรณ์ ประภาพักตร์ วัดกุม่โคก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
263 64010267 นางสาว นันทวัน ส ารวยบุญทรัพย์ วัดกุม่โคก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
264 64010268 นางสาว วิลาวรรณ จนัทร์เรือง วัดกุม่โคก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
265 64010269 นางสาว อภริดี เหล่าเจริญ วัดกุม่โคก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
266 64010270 นาย ธีรวิช แกว้เกตุ วัดวังส าเภาล่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
267 64010271 นางสาว กรรณิการ์ บัวบุญ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
268 64010272 นาย ณัฐวัตร นาคะวัจนะ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
269 64010273 นางสาว ธีปภา สารพงษ์ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
270 64010274 นางสาว เพ็ญศิริ สุวรรณมณี บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
271 64010275 นางสาว อาสมะ บือราเฮง บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
272 64010276 นางสาว จริชยา พุม่ทอง บ้านต้นยวน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
273 64010277 นางสาว ขนิษฐา ศักดา บ้านถ้ าผ้ึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
274 64010278 นางสาว กฤษณพร เพ็ญฉายแสง บ้านท่ามว่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
275 64010279 นางสาว ธนาภา ศรีวิหะ บ้านท่ามว่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
276 64010280 นางสาว เบญญา แกว้หนูนา บ้านท่ามว่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
277 64010281 นางสาว ปารม ีบุญมี บ้านท่ามว่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
278 64010282 นาย อานนท์ อายสุุข บ้านอูต่ะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
279 64010283 นางสาว สุประวีณ์ บุญถาวร มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
280 64010284 นางสาว กนิษฐา จนัทร บ้านทุง่ต าเสา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
281 64010285 นางสาว น้ าผ้ึง ฉมิเรือง บ้านส่ีแยกคลองศิลา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
282 64010286 นางสาว วัชราภรณ์ จนัทปัญญา บ้านตาเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 1
283 64010287 นางสาว วรัญญา แกว้กลัยา บ้านออ้ตล่ิงชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2
284 64010288 นางสาว มนัสชนก อนิอาน บ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย เขต 2
285 64010289 นางสาว รัตนาภรณ์ ค ากอ้น บ้านหนองถ้ า สพป.อา่งทอง
286 64010290 นาง ล าใย บุตรน้ าเพ็ชร บ้านหนองถ้ า สพป.อา่งทอง
287 64010291 นางสาว นงนุช อนิทฤาชัย บ้านหมากแขง้ สพป.อดุรธานี เขต 1
288 64010292 นางสาว ชนิกานต์ แสงดี อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจติ) สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2
289 64010293 นาง วาสนา จนัทวงษ์ บ้านหนองสมบูรณ์ สพป.อทุัยธานี เขต 1
290 64010294 นางสาว ณัฐภรณ์ หสัแดง บ้านตล่ิงสูง สพป.อทุัยธานี เขต 2
291 64010295 นาย สกล นาคสุข บ้านตล่ิงสูง สพป.อทุัยธานี เขต 2
292 64010296 นางสาว ลลิตา มกุค์ทรัพย์ อนุบาลลานสัก สพป.อทุัยธานี เขต 2
293 64010297 นางสาว วิไลวรรณ เฉลิมจาน อนุบาลลานสัก สพป.อทุัยธานี เขต 2
294 64010298 นาง สุมะนา รัตนวิสัย บ้านหนองบัว สพป.อบุลราชธานี เขต 2
295 64010299 นางสาว อญัญาณี มุง่พิงกลาง บ้านสะพือท่าค้อ สพป.อบุลราชธานี เขต 3
296 64010300 นาย สุจนิดา โพธา บ้านเออืดใหญ่ สพป.อบุลราชธานี เขต 3
297 64010301 นางสาว จริาพร พันธุ์ท้าว อนุบาลพิบูลมงัสาหารวิภาคยว์ิทยากร สพป.อบุลราชธานี เขต 3
298 64010302 นางสาว ชุดาทอง เกตุวงศา บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป.อบุลราชธานี เขต 5
299 64010303 นาย กฤษณ์ กรุณ์ดิลก ทวีธาภเิศก บางขนุเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
300 64010304 นางสาว รัตนานุช  จวบแจง้ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
301 64010305 นาย วชิระ กูสุ้วรรณวิจติร ราชนันทาจารยส์ามเสนวิทยาลัย2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
302 64010306 นางสาว อษุราภรณ์ แกว้เสน่หใ์น เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
303 64010307 นางสาว จริาพร  สร้อยอ าภา เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
304 64010308 นางสาว สุธาสินี ค าทะเนตร เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
305 64010309 นาย ณัฐพงศ์ แถมยิม้ บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
306 64010310 นาย สมพงษ์ สว่างศรี บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
307 64010311 นางสาว สุพัจนา นามประดิษฐ์ บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
308 64010312 นางสาว โสภดิา กระต่ายนาค บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๔ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
309 64010313 นางสาว พรสวรรค์ บัวทอง สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
310 64010314 นางสาว สุวิมล เพ็ชรไพโรจน์ สารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
311 64010315 นาง โสภ ีสิงหจ์นัทร์ เทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี
312 64010316 นาย สุทธิพงษ์ โชติรมย์ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี



ที่ เลขประจ าตวั ค าน าหน้า ชือ่-สกุล โรงเรียน สงักัด

รายชือ่ผู้มีสทิธิ์เขา้อบรมครูออนไลน์ หลกัสตูร Good Food For All กินด ีอยูด่ ีในโรงเรียนวถีิพุทธ รุ่น 1
โดยความร่วมมือ บริษัท คะตะลสิต ์จ ากัด และ ส านักพัฒนานวตักรรมการจดัการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

313 64010317 นาง กมลณัชส์ กลมกลึง เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี
314 64010318 นาง สุภาวดี บุญญานุรักษ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี
315 64010319 นางสาว เมธาวี ศศิโรจน์ หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี
316 64010320 นางสาว ชลธิชา สุคนธ์ขจร ชุมแพวิทยายน สพม. ขอนแกน่
317 64010321 นาง ปิยนุช รัตนบุรี ชลกนัยานุกลู สพม. ชลบุรี ระยอง
318 64010322 นางสาว ระภพีร แนบโนนสูง ชลกนัยานุกลู สพม. ชลบุรี ระยอง
319 64010323 นาย รัฐเขต เต่านันท์ ดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย
320 64010324 นางสาว สุกญัญา ผกาภวิัฒน์ ดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย
321 64010325 นางสาว พิณานันท์ เชื้อศรีลา สันติสุข สพม. เชียงใหม่
322 64010326 นางสาว เนาวภรณ์  กาสังข์ ทุง่ยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่
323 64010327 นางสาว เบญจมาศ แกว้กล้า สภาราชินี2 สพม. ตรัง กระบี่
324 64010328 นาย ศตวรรษ โชติช่วง สวัสด์ิรัตนาภมิขุ สพม. ตรัง กระบี่
325 64010329 นาย อนุชิต ธรามานิตย์ ตากพิทยาคม สพม. ตาก
326 64010330 นางสาว ปาริชาติ ทรัพยรุ่์งเรือง ก าแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม
327 64010331 นางสาว วันจนัทร์ สวัสดี ก าแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม
328 64010332 นางสาว จงกลณี ภอูอ่นสี บางเลนวิทยา สพม. นครปฐม
329 64010333 นางสาว วราลักษณ์ จนัดี พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม
330 64010334 นาง สร้อยสกลุ อางนานนท์ พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม
331 64010335 นางสาว พรพรรณ ถาวร พระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม
332 64010336 นาง สุมาลี ตุกพริก พลอยจาตุรจนิดา สพม. นครปฐม
333 64010337 นาง สุพรรณี กจินิธิธาดา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. นครปฐม
334 64010338 นาย สุรพศ กจินิธิธาดา ภ.ป.ร ราชวิทยาลัยฯ สพม. นครปฐม
335 64010339 นางสาว ลลิตา แช่มช้อย วัดไร่ขงิวิทยา สพม. นครปฐม
336 64010340 นางสาว ศรีประไพ โชติประวิทย์ วัดหว้ยจรเขว้ิทยาคม สพม. นครปฐม
337 64010341 นางสาว พรชนก เรืองขจร ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม
338 64010342 นาย ภสัร์จริกติต์ิ ดวงจนัทร์ ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม
339 64010343 นาย สมศักด์ิ ศักด์ิเสง่ียม ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม
340 64010344 นางสาว จฑุามาศ จนัทรประภาพกลุ สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม
341 64010345 นางสาว อ าภาพร ระนาฎศิลป์ สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม
342 64010346 นางสาว เสาวลักษณ์ ผาอนิทร์ รามราชพิทยาคม สพม. นครพนม
343 64010347 นาย อเุทน ดีดศรี บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา
344 64010348 นาง พรรณธิภา บุญสุข ชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์
345 64010349 นาย ธราธร เนตรทิพย์ พนมรอกวิทยา สพม. นครสวรรค์
346 64010350 นางสาว ชนิสรา พรมโคตร เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี
347 64010351 นางสาว ภาลิดา เลอศิลป์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี
348 64010352 นางสาว มเิรียม ซุ้นสุวรรณ์ บางบัวทอง สพม. นนทบุรี
349 64010353 นาง จตุพร  ปุกจิ ปากเกร็ด สพม. นนทบุรี
350 64010354 นางสาว ญาติมา โกไสยสุวรรณ โพธินิมติวิทยาคม สพม. นนทบุรี
351 64010355 นาย ธนโอฬาร ธนพึง่พงษ์ทอง เซกา สพม. บึงกาฬ
352 64010356 นางสาว สุจนิดา เอีย่มศิริ เมอืงตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์
353 64010357 นางสาว มณีนาถ ปะวะถา หนองกีพ่ิทยาคม สพม. บุรีรัมย์
354 64010358 นาย ปราโมช พันธุเมฆนิทร์ ธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี
355 64010359 นาย รัชชานนท์ เฟือ่งบุญ ธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี
356 64010360 นาง อนุรรักษ์ ขมวดทรัพย์ ธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี
357 64010361 นางสาว อมรรัตน์ ปิน่ป้อง ธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี
358 64010362 นาย ธีรศักด์ิ ด่านแกว้ หวัหนิ สพม. ประจวบคีรีขนัธ์
359 64010363 นางสาว วารินทร์ โพธิ์พันธ์ ปราจณิราษฎรอ ารุง สพม. ปราจนีบุรี นครนายก
360 64010364 นาย ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์ ดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา
361 64010365 นาย ศิวรัตน์ รอดเมอืง เกาะยาววิทยา สพม. พังงา ภเูกต็ ระนอง
362 64010366 นาย วันชัย บุญสอง โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจติร
363 64010367 นางสาว กลัชณาณิช ยามสุข เฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
364 64010368 นางสาว ขนิษฐา เอมหอ้ง เฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
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365 64010369 นางสาว ณณิฐา ค าเมอืง เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
366 64010370 นาง พจนีย ์อ านา เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
367 64010371 นางสาว ศิวาพร หล้าเชียงของ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
368 64010372 นางสาว บุญน้อม บุญส่ง อตุรดิตถด์รุณี สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
369 64010373 นาง สุกญัญา มหีอม อตุรดิตถด์รุณี สพม. พิษณุโลก อตุรดิตถ์
370 64010374 นาย ภาณุวัฒน์ ไร่นากจิ วิไลเกยีรติอปุถมัภ์ สพม. แพร่
371 64010375 นาย อรรถพล บุญยิง่ ค าชะอพีิทยาคม สพม. มกุดาหาร
372 64010376 นางสาว พรรนิภา สีลาโส จงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอด็
373 64010377 นาง ประวิณา ทองวิเศษ สุวรรณภมูพิิทยไพศาล สพม. ร้อยเอด็
374 64010378 นาย ไพรสณฑ์ จนัทนูศร บ้านหมีว่ิทยา สพม. ลพบุรี
375 64010379 นาง ช่อแกว้ ส าราญพรม ค าแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวล าภู
376 64010380 นาง ภานุมาศ ดีบุรี เลยอนุกลูวิทยา สพม. เลย หนองบัวล าภู
377 64010381 นางสาว อมรรัตน์ พิเลิศ หว้ยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
378 64010382 นางสาว ศรีอดุร ล้านสาวงษ์ เตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สพม. สกลนคร
379 64010383 นาย ปัณณวัฒน์  กติติพิชญา ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร
380 64010384 นางสาว นิภาพร กาหมาแลหมนั นาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล
381 64010385 นางสาว หทัยชนก เพชรนุย้ มธันมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สพม. สงขลา สตูล
382 64010386 นางสาว วลัยรัตน์  ศรลือชา กระทุม่แบน"วิเศษสมทุคุณ" สพม. สมทุรสาคร สมทุรสงคราม
383 64010387 นาง กฤตพร แผนสมบูรณ์ สระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี
384 64010388 นาง กฤษณา จพูานิชย์ สระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี
385 64010389 นางสาว ณัฐชา เปรมปรี สระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี
386 64010390 นาง อจัฉราวรรณ  กองสุข อนุบาลสระบุรี สพม. สระบุรี
387 64010391 นางสาว จารุวรรณ นิม่ตลุง ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงหบ์ุรี อา่งทอง
388 64010392 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ภคศุภางค์ บุญชู ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงหบ์ุรี อา่งทอง
389 64010393 นางสาว ภาวินีย ์เศรษฐีพ่อค้า อดุมดรุณี สพม. สุโขทัย
390 64010394 นาย เฉลิมยศ ญาดี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
391 64010395 นางสาว ชมพูนุท หาญทนงค์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
392 64010396 นาง บังอร จ าปาเงิน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
393 64010397 นางสาว ลภสัธยาน์  วรกฤติประเสริฐ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
394 64010398 นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
395 64010399 นาย อาทิตย ์เอกลาภ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี
396 64010400 นาย กฤชนนท์ จนัทร์ข า ตล่ิงชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี
397 64010401 นางสาว ปานธนา ทับทองดี ตล่ิงชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี
398 64010402 นางสาว ภคัรดา มากเทพพงษ์ ตล่ิงชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี
399 64010403 นางสาว สิรีรัตน์ จ าปาสัก บางปลามา้ "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี
400 64010404 นางสาว นาถยา  สุขโข บางปลามา้ "สูงสุมาร ผดุงวิทย"์ สพม. สุพรรณบุรี
401 64010405 นาง พฤษชาติ กล้าหาญ บางปลามา้"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี
402 64010406 นาย สรศักด์ิ ชิตเชื้อ ท่าสะท้อนวิทยา  สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
403 64010407 นางสาว กรวรรณ ชูแกว้ ท่าสะท้อนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
404 64010408 นาง เจดิจนัทร์ พันศิริ ท่าสะท้อนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
405 64010409 นาง กชพร ลาเลิศ มธัยมบ้านท าเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
406 64010410 นางสาว วิสุดา ทองแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์
407 64010411 นางสาว วลีวรรณ วัดตรง รัตนบุรี สพม. สุรินทร์
408 64010412 นาย ชัยวัฒน์ ชาติฉลาด แสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์
409 64010413 นางสาว อมรรัตน์ กลุวงษ์ แสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์
410 64010414 นางสาว รัชชา มลูสุวรรณ พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย
411 64010415 นาย สันติ โพธิ์สุข บ้านดุงวิทยา สพม. อดุรธานี
412 64010416 นางสาว โสภณา แกว้ไมเ้พชร บ้านดุงวิทยา สพม. อดุรธานี
413 64010417 นาย กติติคม ชูชีพ ชัยนาทพิทยาคม สพม. อทุัยธานี ชัยนาท
414 64010418 นางสาว จริาพร เพ็งพะยม เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. อทุัยธานี ชัยนาท
415 64010419 นางสาว กนกวรรณ บุญเกตุ ศรีสโมสรวิทยา สพม. อทุัยธานี ชัยนาท
416 64010420 นางสาว นงนุช มว่งพันธุ์ หนัคาพิทยาคม สพม. อทุัยธานี ชัยนาท



ที่ เลขประจ าตวั ค าน าหน้า ชือ่-สกุล โรงเรียน สงักัด

รายชือ่ผู้มีสทิธิ์เขา้อบรมครูออนไลน์ หลกัสตูร Good Food For All กินด ีอยูด่ ีในโรงเรียนวถีิพุทธ รุ่น 1
โดยความร่วมมือ บริษัท คะตะลสิต ์จ ากัด และ ส านักพัฒนานวตักรรมการจดัการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

417 64010421 นางสาว กาญจนา บุญยิง่ มธัยมตระการพืชผล สพม. อบุลราชธานี อ านาจเจริญ
418 64010422 นางสาว ณัฏฐ์วรินทร์ พูลคลองตัน มธัยมแมด สพม. อบุลราชธานี อ านาจเจริญ
419 64010423 นาย พัทธดนย ์มหาโยธี หวัตะพานวิทยาคม สพม. อบุลราชธานี อ านาจเจริญ
420 64010424 นาง สุพรรษา ประทับศักด์ิ วัดเจา้ฟ้า(ยอดวิทยานุกลู) สพป.สระบุรี เขต 1
421 64010425 นางสาว ชโลทร แสงส่องฟ้า ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม
422 64010426 นางสาว ปรีดาภรณ์ ครุธนรสิงห์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
423 64010427 นาย ศรีวิชัย  ชัยฉลาด วัดเกาะแกว้เวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
424 64010428 นางสาว ครองวดี วงศ์ธรรมโอสถ วัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต 1
425 64010429 นางสาว ธีรรัตน์  เป้ากณัหา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
426 64010430 นางสาว กติยา สมบูรณ์ วัดกเุวียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
427 64010431 นาง สุพัตรา บุญทิสา วัดจนัทนาราม สพป.นครราชสีมา เขต 7
428 64010432 นางสาว ธัญนรัตน์  โชติวิวุฒิพงศ์ วัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต 1
429 64010433 นางสาว สุจติรา ตองออ่น ชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1
430 64010434 นางสาว จรีุ เพอบาน บ้านน้ าตก(หมืน่ชุมประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 2
431 64010435 นางสาว ชนิดา รักเจย๊ม วัดราษฎร์ศรัทธา สพป.เพชรบุรี เขต 1
432 64010436 นางสาว พัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกลุ วัดตากวน สพป.ระยอง เขต 1
433 64010437 นางสาว สุชาวดี  ศาลา วัดหนองออ้(ธรรมธรใยประชาสามคัคี) สพป.ราชบุรี เขต 2
434 64010438 นางสาว อรุณนี  ชนะชัย บ้านหนองประดู่ สพป.ลพบุรี เขต 2
435 64010439 นาย ทิวา มลูทาประดิษฐ์ บ้านโคก สพป.สมทุรสาคร
436 64010440 นางสาว สายฝน ล้อมพิมาย อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
437 64010441 นางสาว ณัฏฐ์นรี อตุระศรี อนุบาลวัดสระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1
438 64010442 นางสาว องัคณา  รัตนวงศ์ อนุบาลวังมว่ง สพป.สระบุรี เขต 2
439 64010443 นาง ขนิฐดา สายสุด วัดประสิทธิ์คุณากร สพป.สิงหบ์ุรี
440 64010444 นางสาว เจนจริา ประวัติ วัดคีม สพป.สิงหบ์ุรี
441 64010445 นางสาว นิตยา  เพ็ชรพันธ์ วัดคีรีวงการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
442 64010446 นาย ศุภกติต์ิ สินธู บ้านถ้ าผ้ึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
443 64010447 นางสาว อารีรัตน์  ธงชัย มะขามสรรเสริญ สพม. จนัทบุรี ตราด
444 64010448 นาย ศานิต ลอยแกว้ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 สพม. ฉะเชิงเทรา
445 64010449 นาย ฤทธิรงค์  ชูลี ทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภเิษก สพม. นครศรีธรรมราช
446 64010450 นาง วีนัส อนิทร์เอีย่ม ปราจนีกลัยาณี สพม. ปราจนีบุรี นครนายก
447 64010451 นาย ทวีศักด์ิ ภูช่ัย สระแกว้ สพม. สระแกว้
448 64010452 นาย สุเมธ   ทวีไทย สรวงสุทธาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี
449 64010453 นาง ประรารี ค าเมอืงแพน ร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย
450 64010454 นาย ชนุดร โสน้ าเทีย่ง ศรีสโมสรวิทยา สพม. อทุัยธานี ชัยนาท
451 64010455 นางสาว สุนิตา  ยิง่เจริญสมสุข เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครหาดใหญ)่

หมายเหตุ : 

    1. ขอให้ผู้มสิีทธิ์เขา้รับการอบรมสแกน QR Code ที่แนบในประกาศนี้ เพื่อเขา้กลุ่มไลน์ (Open Chat)  
อนึ่ง การต้ังชื่อในกลุ่มไลน์ ให้ต้ังชื่อดังตัวอยา่ง “234วชริะ”(เลขประจ าตัว 3 เลขท้ายและชื่อตนเองโดยไมเ่วน้วรรค)       


