
1 
 
 

 
 
 
   
 
 

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อหลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” 

รหัสหลักสูตร 64101 (รุ่นที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด 

ร่วมกับ  
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



2 
 

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อหลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” 
รหัสหลักสูตร 64101 (รุ่นที่ 1) 

หลักการและเหตุผล 
 การจ ัดการศ ึกษา มุ ่งพ ัฒนาผู ้เร ียนท ุกคนซึ ่งเป ็นกำล ังของชาต ิ ให ้เป ็นผู ้ม ีความสมด ุล  
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่ นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ  
ที ่จำเป ็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีว ิต โดยมุ ่งเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สำคัญ 
คือการพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยธรรม 
ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 การจะจัดการศึกษาให้ดีดังข้างต้นนั ้น บุคคลสำคัญที ่เป็นผู ้นำทาง เป็นปรโตโฆสะที ่สำคัญ  
ในโรงเรียนคือครูนั่นเอง ดังนั้น นอกจากครูควรรอบรู้ในศาสตร์วิชาการต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ พลศึกษา ฯลฯ แล้ว ครูต้องรอบรู้ในการจัดการ เพ่ือการปลูกฝังความคิด มุมมองต่อเพ่ือน ต่อสังคม  
ฝึกพัฒนานิสัยในการอ่อนน้อม เคารพผู้อื่น พร้อมช่วยเหลือ แบ่งปัน รับฟัง กล้าแสดงออก เข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู ้อื ่น พร้อมที่จะพัฒนาอุปนิสัยของตนให้ดีงาม ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  
ซึ่งในขณะที่ครูต้องทำหน้าที ่ดังกล่าว ครูก็ต้องเป็นผู้ฝึกฝน เรียนรู้ไปพร้อมด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  
ให้แก่นักเรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมมือกันพัฒนาแนว
ทางการดำเน ินงาน “โรงเร ียนว ิถ ีพ ุทธ” เพื ่อพ ัฒนาทั ้งครูและน ักเร ียนมาตั ้งแต ่ป ี พ .ศ . ๒๕๔๕  
มีความก้าวหน้าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาเป็นลำดับ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินงาน  
นั่นคือ อัตลักษณ์ 29 ประการ ประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญที่โรงเรียนวิถีพุทธควรปฏิบัติ ทั้งด้านกายภาพ  
ด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมผู ้บริหาร ครู น ักเรียน  ด้านกิจกรรมวันพระ ซึ ่งสอดคล้อง 
กับข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
 ทั ้งนี ้ อ ัตล ักษณ ์ ๒๙ ประการข ้อหนึ ่งของโรงเร ียนว ิถ ีพ ุทธที ่ม ีความสำค ัญแต ่คณ ะคร ู  
ยังไม่ เข้าใจมากนัก ถึ งเจตนารมณ์  คุณค่า ประโยชน์ ในปัจจุบันต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจของตน  
ตลอดจนประโยชน์อันยิ่งใหญ่ภายหน้าต่อโลก ต่อสิ่งแวดล้อม นั ่นคือ การส่งเสริมให้นักเรียนกินอาหาร
มังสวิรัติ ในวันธรรมสวนะเพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาและมีความสอดคล้อง
กับกระแสการดูแสสุขภาพในปัจจุบันที่เน้นส่งเสริมให้คนกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และครบถ้วน
ตามที่ปริมาณร่างกายต้องการ ซึ่งการกินอาหารมังสวิรัติ เป็นอาหารทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย  
ลดโอกาสเสี ่ยงในการเก ิดโรคร้ายทั ้งหลาย เช ่น เบาหวาน ความดัน โลห ิต  ฯลฯ  ซึ ่งโจทย์สำคัญ 
นั่นคือ จะทำอย่างไรให้บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการกินอาหารมังสวิรัติ 
และเกิดประโยชน์กับจิตใจ ร่างกายอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงได้ร่วมกับบริษัทคะตะลิสต์ จำกัด พัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food For All กินดี อยู่ดี  
ในโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ”  เพื ่อส ่งเสริมให ้ครูและบุคลากร ผู ้ซึ ่งมีความใกล้ช ิดกับนักเรียน ได้ม ีโอกาส 
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เข้ารับการพัฒนาในเรื่องของการกินอาหารมังสวิรัติอย่างถูกต้อง ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพ สร้างนวัตกรรม
ชีวิตโดยเฉพาะการเลือกกินอย่างไม่เบียดเบียน (Cruelty Free)  เน้นการกินอาหารสุขภาพจากพืช (Plant 
Based Diet) และกินอร่อยอย่างรู ้ตัว (Mindful Eating)  เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ออกแบบวางแผน 
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ในหัวข้อ การกินอาหารมังสวิรัติ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์  
ต่อสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สู่การขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย และชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ เรื่องการกินอาหาร
มังสวิรัติทั้งในด้านการพัฒนากาย พัฒนาใจ เน้นการกินอย่างไม่เบียดเบียน (Cruelty Free)  การกินอาหารสุขภาพ
จากพืช (Plant Based Diet) และกินอร่อยอย่างรู้ตัว (Mindful Eating) 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ ทักษะ ในการปรับวิถีการดำเนินชีวิตสู่การกินอาหารมังสวิรัติ 
เน้นการกินอย่างไม่เบียดเบียน (Cruelty Free) การกินอาหารสุขภาพจากพืช (Plant Based Diet) และกินอร่อย
อย่างรู้ตัว (Mindful Eating)  
 3. เพื ่อให ้ผู ้เข ้าร ับการอบรม มีแรงบ ันดาลใจ ม ีแนวทาง ว ิธ ี และสามารถลงม ือปฏ ิบ ัต ิ  
การก ินอย ่างไม ่เบ ียด เบ ียน  (Cruelty Free)  การก ินอาหารส ุขภาพจากพ ืช  (Plant Based Diet)  
และกินอร่อยอย่างรู้ตัว (Mindful Eating) มีการสร้างเครือข่าย และขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนๆ วัด และชุมชน  
 
แนวทางการจัดการอบรม 
 1. อบรมออนไลน ์ ผ ่านวิด ีท ัศน ์และรายการถ่ายทอดสดจากวิทยากร จำนวน 10 ตอน  
ตอนละ 2 ชั่วโมง การบรรยาย การเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบสื่อหลากหลาย ทั้ง  ppt, 
video clip, animation รวมถึงการสาธิตร้อยละ ๘๐ การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทาง Social network  
ร้อยละ ๒๐ โดยวิทยากรจะเปิดไลน์กลุ ่มโอเพ่นแชท ให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้สื ่อสาร สอบถามแสดง
ความเห็น เป็น professional learning community ตลอดการอบรม 
 2. ระยะเวลาในการอบรมรุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  23  สิ งห าคม – 21  ตุลาคม 2564  
รวม 20 ชั่วโมง  
 3. การวัดและประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  
มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ด้านความรู้ (Knowledge)  ทดสอบหลังเรียน 
    ๑) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การกินอย่างไม่เบียดเบียน  (Cruelty 
Free)  ที่มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
    ๒) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การกินอาหารสุขภาพจากพืช  Plant 
Based Diet โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
    ๓) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กินอร่อยอย่างรู้ตัว (Mindful Eating) 
โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
  3.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) การบ้าน 
    ๑) ตรวจผลงานการปฏิบัติ กำหนดรายการอาหารสุขภาพจากพืชอย่างง่าย ๆ   
ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
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    ๒) ตรวจผลงานการปฏิบัติ กำหนดเมนูอาหารมังสวิรัติใหม่ บอกส่วนผสม วิธีปรุง 
ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  
    ๓) ตรวจผลงานปรับปรุง และลงมือปฏิบัติเปลี ่ยนแปลงรายการอาหารของ
โรงเรียนในเวลา ๑๐ ครั้ง โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  3.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 
        ๑) สังเกตและตรวจผลงานการออกแบบรายการอาหารลดการเบียดเบียน อาหาร
สุขภาพจากพืช มีความพยายามการเสริมสร้างศักยภาพลูกศิษย์ ผู ้เกี ่ยวข้องและสะท้อนความเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย์ โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    
        ๒) สังเกต ความตั้งใจหรือศรัทธาในการปฏิบัติหรือการใช้การบริหารจิตเจริญสติ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความเป็นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหรือใช้พัฒนานักเรียนผ่านการกินอย่างมี
สติ โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
    ๓) สังเกตความกล้าแสดงออกในการนำเสนอความคิดเห็น ซักถาม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนและเข้าใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
โดยต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ครูทุกวิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
รายช่ือวิทยากร 

1. ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 
2. นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร 
4. ดร.ไบรอัน คุณาคม 
5. พญ.ช่อทิพย์ พัฒนศรี 
6. คุณสุภาพร พัฒนาศิริ 
7. นายพรชัย ศรีสุนทรไทย 
8. คุณโรจนา สังข์ทอง 
9. คุณโชคดี สมิทธิ์กิตติผล 
10.  สัตว์แพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ 
11.  พญ.ภารณี เอ้ือทวีเกียรติ 
12.  นพ.เดช จงนรังสิน 
13.  พญ.เยาวรัตน์ จันทรี 
14.  นางศุภษา เจริญพงศ์ 
15.  ศาสตราจารย์ พญ.ชนันเนตร ไพศาสสถาน 
16.  พญ.นทสร ผลิพัฒน์ 
17.  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ 
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ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผู้ผ่านการอบรม 
รุ่นที่ 1 จำนวน 232 คน 
 
ผู้ประสานงาน 
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ นักวิชาการศึกษา สนก. สพฐ. โทร. 086-8796857 

 
ความพึงพอใจในการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 
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รายช่ือผู้ผ่านการอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ"  
รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2564  
โดยความร่วมมือ บริษัทคะตะลิสต์ จำกัด และ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

  
ที ่ รหัส คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
1 64010006 นางสาว ณิชารีย์ ศรีศุภสันต์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
2 64010008 นาง พรพิมล เกิดโพธิ์ชา วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
3 64010009 นางสาว พัชรีย์ ทวีทรัพย์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
4 64010010 นางสาว พิมพ์ศิริ ศิลางาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
5 64010011 นาง รจนา จันทร์นาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
6 64010012 นางสาว อภิญญา โหมดงาม วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
7 64010013 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรทอง บ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
8 64010014 นาง สายชล ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์ บ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
9 64010016 นางสาว พรรณนภา วิชาธร บ้านทัพพระยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

10 64010017 นางสาว จีรานันท์ ชำนิกุล วัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
11 64010021 นางสาว อารยา ล้อมไธสง ชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
12 64010025 นาง อติพร กรนุ่ม บ้านประแกต สพป.จันทบุรี เขต 1 
13 64010026 นางสาว อภิญญา กล้าหาญ บ้านหนองบัวทอง สพป.จันทบุรี เขต 1 
14 64010032 นางสาว ภัทราพร บุญเหลือ วัดบ้านอ่าง(สวัสดริาษฎร์อุปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต 2 
15 64010034 นาย กฤษดากร สังข์ทอง วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
16 64010036 นาง อรุณ นพทิพย์ วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
17 64010037 นางสาว สุภาวดี บัวผา บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สพป.ชลบุรี เขต 1 
18 64010038 นางสาว ณัฐจรคงศมน พลเยี่ยม บ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) สพป.ชลบุรี เขต 1 
19 64010039 นาง ธัญลักษณ์ พรมมาก บ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1 
20 64010040 นางสาว กัญญาณัฐ เวียงสงค์ วัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2 
21 64010041 นางสาว พีรยา ทรัพย์ศิริ วัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต 2 
22 64010042 นางสาว กิตติพร ทองเภา วัดบ้านงิ้ว (แช่มบุญชูอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 2 
23 64010043 นางสาว บังอรศรี กันธุ ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 
24 64010047 นางสาว ประภัสสร หล้าดอนดู่ บ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3 
25 64010048 นางสาว วันดี แข็งแรง บ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3 
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ที ่ รหัส คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
26 64010050 นางสาว ขวัญศรี ชาวสวน บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 
27 64010051 นาง ณัฎฐาพร ศิริมาก บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 
28 64010052 นางสาว วิมลมาศ พรมกุล บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 
29 64010053 นางสาว อรวรรณ เรืองเดช บ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 
30 64010057 นาง นารีนาถ เพ็ชรไทย บ้านหนองอ้ายสาม สพป.ชัยนาท 
31 64010059 นาย สำราญ บุญเกิด วัดศรีเจริญธรรม สพป.ชัยนาท 
32 64010060 นางสาว ไอยดา โสภา บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
33 64010061 นาย อภิชาติ นามจันดี บ้านกุดหัวช้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
34 64010062 นางสาว ลดาวัลย์ ธุระพันธ์ บ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
35 64010064 นางสาว รุจิรา ศรีสุวรรณ บ้านบางจาก สพป.ชุมพร เขต 1 
36 64010065 นาย ธีระศักดิ์ เกตุอำไพ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป.ชุมพร เขต 1 
37 64010068 นางสาว อิสราภรณ์ อภิวงค์งาม สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
38 64010069 นางสาว รุติราภรณ์ โชตสิุวรรณภัทร ์ กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

39 64010070 นางสาว ปรียาภัทร์ แก้วมูล ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
40 64010071 นางสาว สุรีพร แสงคำมา ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
41 64010074 นางสาว กาญจนา วงค์วิลาศ บ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
42 64010077 นาง วณิศรา ใจเที่ยง บ้านลำภูรา สพป.ตรัง เขต 2 
43 64010078 นางสาว สุธาทิพย์ ชัยแก้ว บ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง เขต 2 
44 64010079 นาย ภาณุพันธุ์ ขาวสังข์ บ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2 
45 64010080 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญถาวร บ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2 
46 64010082 นาง สุทินา วงษ์หมื่น บ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2 
47 64010083 นางสาว สุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์ บ้านห้วยกะโหลก สพป.ตาก เขต 2 
48 64010084 นาง ธิติมา ชูชีพ ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก 
49 64010085 นางสาว สุธิดา จันเสี่ยน ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก 
50 64010086 นางสาว นิภาภัทร วรรณาลัย วัดโพธิ์ สพป.นครนายก 
51 64010087 นางสาว พรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง วัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1 
52 64010088 นางสาว มัทนา ประภาเมือง วัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 
53 64010091 นาง ลำใย ศิริกำเนิด โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 
54 64010092 นางสาว นันทิดา จิตนิยม บ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2 
55 64010093 นาง กษมา นาศรี บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2 
56 64010094 นางสาว ขวัญจิรา สินจริยานนท์ บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2 
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ที ่ รหัส คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
57 64010095 นาง ศศมล เรืองคง บ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2 
58 64010096 นางสาว พิชญา อริยเดช บ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต 2 
59 64010097 นางสาว ศิริลักษณ์ วีระพัง บ้านหนองบุนนาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
60 64010098 นางสาว นฤนาถ เชื้อใหญ่ บ้านหัวทำนบ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
61 64010100 นางสาว วิชชุดา พงษ์เพชร คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
62 64010101 นาย นุติพงษ์ บางแสง บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
63 64010102 นางสาว รุ่งตะวัน วันดี บ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
64 64010103 นาย วรพล พงศ์พัชรางกูร บ้านคลองเดื่อ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
65 64010104 นาง สุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน บ้านนา(ประสิทธ์สิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต 4 
66 64010105 นางสาว ศรีสมร เย็นเหลือ บ้านวังกระสวย สพป.นครราชสีมา เขต 4 
67 64010107 นาย ศุภกร มาลีแก้ว เบทาโกรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4 
68 64010108 นางสาว อุมาพร ศรีโยธี เบทาโกรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4 
69 64010109 นางสาว กาญจนา ช้าชำนาญ บ้านละหานสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7 
70 64010110 นางสาว อจิราภา ดีด่านค้อ บ้านละหานสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7 
71 64010114 นางสาว อภิชญา อนงค์ บ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

72 64010117 นาง จารุวรรณ ดวงคงทอง หัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

73 64010118 นางสาว ชมัยพร ชุมทองโด หัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

74 64010123 นาง วรรณิษา สุขสวัสดิ์ วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

75 64010132 นางสาว มณฑิชา แก้วแกมทอง ชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 
76 64010138 นางสาว ชญานิษฐ์ จันทะ รุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2 
77 64010143 นาง เสาวลักษณ์ วิชาผา วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป.นนทบุรี เขต 2 
78 64010144 นาง ศิริวรรณ สิริสินวัชรกุล วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
79 64010145 นางสาว พัชรี เลิศพรเกษม วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
80 64010146 นางสาว นิภาพร ไปดี วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
81 64010147 นางสาว วรางคณา จันทร์ต๊ะ วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
82 64010148 นางสาว วิไลวรรณ เกตุสิทธิ์ วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
83 64010149 นางสาว สุภารัตน์ พิมพ์สอน วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
84 64010150 นาง อธิชล บุญหนุน วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
85 64010151 นางสาว โสภา เมืองจันทร์ วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
86 64010152 นาง นัทธิดา วงศ์แก้ว วัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต 2 
87 64010154 นาง ณัฐวลัย จันทร์สิงห์ บ้านกลันทาวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
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ที ่ รหัส คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
88 64010155 นาย กฤตภัค มารศรี วัดบ้านกะชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
89 64010161 นางสาว ศศิวิมล ตามา ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
90 64010163 นางสาว อัมภา เกณฑ์กอบศรี บ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
91 64010164 นางสาว อรษา เกมกาแมน บึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1 
92 64010165 นางสาว ลัคนา สีส่วน บึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1 
93 64010169 นางสาว วนิดา เรืองขนาบ วัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 
94 64010171 นาง ชุติกาญจน์ อ่าวสาคร อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

95 64010175 นาง ศตพร บูรณ์เจริญ วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

96 64010176 นางสาว พิชญาภา ฟองคำ บ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 
97 64010181 นางสาว โชติกา ใจแก้วมา บ้านปากยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2 
98 64010184 นาง อนุสรา ขุ่ยคำ กัลยาณิวัฒนา1 สพป.พิษณุโลก เขต 3 
99 64010189 นางสาว ธัญลักษณ์ เพ็งพิน บ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 

100 64010190 นางสาว สุภาวดี พูลสวัสดิ ์ บ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 
101 64010200 ว่าท่ีร้อยตร ี วิวัฒน์ ค่ามาก บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 
102 64010201 นางสาว อรนรี ไพจิตรโยธี แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร 
103 64010203 นาย จักรกฤษณ์ บุญมาลา บ้านหนองแคน สพป.ยโสธร เขต 2 
104 64010204 นาง พิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ บ้านขว้างวิทยากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
105 64010207 นางสาว กลทิพย์ วรรณวงศ์วัฒนา วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 
106 64010208 นาง สินีนาฏ พัดทอง วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 
107 64010209 นางสาว วรรณวิศา สงวนสิน วัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2 
108 64010210 นางสาว ศศิพิมพ์ มณีบุญเรือง บ้านหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 
109 64010212 นาย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน วัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1 
110 64010216 นางสาว พิกุล ประเมทะโก บ้านไพรพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
111 64010229 นาง อุมารินทร์ วรรณะ วัดทุ่งสงวน สพป.สงขลา เขต 1 
112 64010230 นางสาว สรินยา หนูชัยแก้ว วัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์) สพป.สงขลา เขต 1 

113 64010231 นาย เจริญ ภูมิเรศสุนทร คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
สพป.สมุทรปราการ เขต 
1 

114 64010233 นางสาว นัสรีน ทรงวีระ คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
สพป.สมุทรปราการ เขต 
1 

115 64010236 นาย พชระ มณีผล วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป.สมุทรสงคราม 
116 64010237 นางสาว ทัศนีย์ นิ่มนุช วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) สพป.สมุทรสงคราม 
117 64010238 นางสาว มิ่งขวัญ สุขสมสกุล อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป.สมุทรสงคราม 
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118 64010240 นางสาว จิรจิตร ทรัพย์พัฒนา วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร 
119 64010241 นางสาว กนกพรณ อ้นเพ็ง วัดหนองนกไข่ สพป.สมุทรสาคร 
120 64010242 นาย นพดล สิงห์ประเสริฐ วัดหนองนกไข่ สพป.สมุทรสาคร 
121 64010243 นางสาว นพมาศ ตันตระกูล วัดหนองนกไข่ สพป.สมุทรสาคร 
122 64010244 นาย ฉัตรชัย บุญสุวรรณ สมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร 
123 64010245 นางสาว สุพัตรา มารุ่งเรือง สมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร 
124 64010251 นางสาว สุกัญญา มะราชะรี หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 
125 64010253 นาย อนิวรรต ทองสุข วัดโฆสิทธาราม สพป.สิงห์บุรี 
126 64010254 นาง วรรณี จันทร์พ่วง วัดตุ้มหู สพป.สิงห์บุรี 
127 64010255 นางสาว สายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง บ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย เขต 1 
128 64010258 นางสาว กัณฑิมา ศรีอุดม สุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
129 64010259 นาย ไกรวุฒิ ลำตาล วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
130 64010260 นางสาว พัชรี นาคผง วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
131 64010264 นางสาว ศิริประภา ขำปาน บ้านห้วยหินดำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
132 64010271 นางสาว กรรณิการ์ บัวบุญ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
133 64010272 นาย ณัฐวัตร นาคะวัจนะ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
134 64010273 นางสาว ธีปภา สารพงษ ์ บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
135 64010274 นางสาว เพ็ญศิร ิสุวรรณมณี บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
136 64010276 นางสาว จิรชยา พุ่มทอง บ้านต้นยวน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
137 64010277 นางสาว ขนิษฐา ศักดา บ้านถ้ำผึ้ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
138 64010278 นางสาว กฤษณพร เพ็ญฉายแสง บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
139 64010279 นางสาว ธนาภา ศรีวิหะ บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
140 64010280 นางสาว เบญญา แก้วหนูนา บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
141 64010281 นางสาว ปารมี บุญมี บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
142 64010284 นางสาว กนิษฐา จันทร บ้านทุ่งตำเสา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
143 64010289 นางสาว รัตนาภรณ์ คำก้อน บ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง 
144 64010290 นาง ลำใย บุตรน้ำเพ็ชร บ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง 
145 64010298 นาง สุมะนา รัตนวิสัย บ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
146 64010303 นาย กฤษณ ์กรุณ์ดิลก ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 

147 64010304 นางสาว รัตนานุช จวบแจ้ง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 

148 64010307 นางสาว จิราพร สร้อยอำภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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149 64010308 นางสาว สุธาสินี คำทะเนตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 

150 64010310 นาย สมพงษ ์สว่างศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 

151 64010311 นางสาว สุพัจนา นามประดิษฐ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 

152 64010316 นาย สุทธิพงษ ์โชติรมย์ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุ ี สพม. กาญจนบุรี 
153 64010317 นาง กมลณัชส์ กลมกลึง เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุ ี สพม. กาญจนบุรี 
154 64010318 นาง สุภาวดี บุญญานุรักษ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 
155 64010319 นางสาว เมธาวี ศศิโรจน์ หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 
156 64010320 นางสาว ชลธิชา สุคนธ์ขจร ชุมแพวิทยายน สพม. ขอนแก่น 
157 64010327 นางสาว เบญจมาศ แก้วกล้า สภาราชินี 2  สพม. ตรัง กระบี่ 
158 64010329 นาย อนุชิต ธรามานิตย์ ตากพิทยาคม สพม. ตาก 
159 64010333 นางสาว วราลักษณ ์จันดี พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 
160 64010334 นาง สร้อยสกุล อางนานนท์ พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 
161 64010335 นางสาว พรพรรณ ถาวร พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 
162 64010336 นาง สุมาลี ตุกพริก พลอยจาตุรจินดา สพม. นครปฐม 
163 64010337 นาง สุพรรณี กิจนิธิธาดา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. นครปฐม 
164 64010338 นาย สุรพศ กิจนิธิธาดา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. นครปฐม 
165 64010341 นางสาว พรชนก เรืองขจร ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
166 64010342 นาย ภัสร์จิรกิตติ์ ดวงจันทร์ ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
167 64010343 นาย สมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
168 64010344 นางสาว จุฑามาศ จันทรประภาพกุล สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 
169 64010345 นางสาว อำภาพร ระนาฎศิลป์ สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 
170 64010346 นางสาว เสาวลักษณ์ ผาอินทร์ รามราชพิทยาคม สพม. นครพนม 
171 64010347 นาย อุเทน ดีดศรี บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 
172 64010348 นาง พรรณธิภา บุญสุข ชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 
173 64010351 นางสาว ภาลิดา เลอศิลป์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 
174 64010352 นางสาว มิเรียม ซุ้นสุวรรณ์ บางบัวทอง สพม. นนทบุรี 
175 64010355 นาย ธนโอฬาร ธนพ่ึงพงษ์ทอง เซกา สพม. บึงกาฬ 
176 64010356 นางสาว สุจินดา เอ่ียมศิริ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 
177 64010361 นางสาว อมรรัตน์ ปิ่นป้อง ธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 
178 64010365 นาย ศิวรัตน์ รอดเมือง เกาะยาววิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 
179 64010367 นางสาว กัลชณาณิช ยามสุข เฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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180 64010368 นางสาว ขนิษฐา เอมห้อง เฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
181 64010369 นางสาว ณณิฐา คำเมือง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
182 64010370 นาง พจนีย์ อำนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
183 64010371 นางสาว ศิวาพร หล้าเชียงของ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
184 64010372 นางสาว บุญน้อม บุญส่ง อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
185 64010373 นาง สุกัญญา มีหอม อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
186 64010375 นาย อรรถพล บุญยิ่ง คำชะอีพิทยาคม สพม. มุกดาหาร 
187 64010376 นางสาว พรรนิภา สีลาโส จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 
188 64010377 นาง ประวิณา ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 
189 64010379 นาง ช่อแก้ว สำราญพรม คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 
190 64010380 นาง ภานุมาศ ดีบุรี เลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 
191 64010382 นางสาว ศรีอุดร ล้านสาวงษ์ เตรยีมอุดมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สพม. สกลนคร 
192 64010386 นางสาว วลัยรัตน์ ศรลือชา กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
193 64010387 นาง กฤตพร แผนสมบูรณ์ สระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 
194 64010388 นาง กฤษณา จูพานิชย์ สระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 
195 64010391 นางสาว จารุวรรณ นิ่มตลุง ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
196 64010392 ว่าที่รอ้ยตรีหญิง ภคศุภางค์ บุญชู ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
197 64010394 นาย เฉลิมยศ ญาดี กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
198 64010395 นางสาว ชมพูนุท หาญทนงค์ กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
199 64010396 นาง บังอร จำปาเงิน กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
200 64010397 นางสาว ลภสัธยาน ์วรกฤติประเสริฐ กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
201 64010398 นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
202 64010399 นาย อาทิตย ์เอกลาภ กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 
203 64010400 นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 
204 64010401 นางสาว ปานธนา ทับทองดี ตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 
205 64010402 นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ ตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 
206 64010403 นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก บางปลาม้า "สูงสมุารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 
207 64010404 นางสาว นาถยา สุขโข บางปลาม้า "สูงสมุารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 
208 64010405 นาง พฤษชาติ กล้าหาญ บางปลาม้า "สูงสมุารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 
209 64010409 นาง กชพร ลาเลิศ มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
210 64010410 นางสาว วิสุดา ทองแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 
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ที ่ รหัส คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด 
211 64010411 นางสาว วลีวรรณ วัดตรง รัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 
212 64010412 นาย ชัยวัฒน์ ชาติฉลาด แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 
213 64010413 นางสาว อมรรัตน์ กุลวงษ์ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 
214 64010414 นางสาว รัชชา มูลสุวรรณ พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 
215 64010417 นาย กิตติคม ชูชีพ ชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 
216 64010420 นางสาว นงนุช ม่วงพันธุ์ หันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 
217 64010421 นางสาว กาญจนา บุญยิ่ง มัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

218 64010422 นางสาว ณัฏฐ์วรินทร์ พูลคลองตนั มัธยมแมด สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

219 64010423 นาย พัทธดนย์ มหาโยธี หัวตะพานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

220 64010424 นาง สุพรรษา ประทับศักดิ์ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป.สระบุรี เขต 1 
221 64010425 นางสาว ชโลทร แสงส่องฟ้า ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
222 64010426 นางสาว ปรีดาภรณ์ ครุธนรสิงห์ วัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร 
223 64010428 นางสาว ครองวดี วงศ์ธรรมโอสถ วัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต 1 
224 64010429 นางสาว ธีรรัตน์ เป้ากัณหา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก 
225 64010432 นางสาว ธัญนรัตน์ โชติวิวฒุิพงศ์ วัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต 1 
226 64010436 นางสาว พัชนีวรรณ ไตรณรงคส์กุล วัดตากวน สพป.ระยอง เขต 1 
227 64010437 นางสาว สุชาวดี ศาลา วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 
228 64010442 นางสาว อังคณา รัตนวงศ์ อนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 
229 64010445 นางสาว นิตยา เพ็ชรพันธ์ วัดคีรีวงการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
230 64010447 นางสาว อารีรัตน์  ธงชัย มะขามสรรเสริญ สพม. จันทบุรี ตราด 
231 64010452 นาย สุเมธ ทวีไทย สรวงสุทธาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 

232 64010455 นางสาว สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลนครหาดใหญ่) 

 


