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สรุปจ ำนวนผู้เข้ำอบรมในหลักสูตร
จ ำนวนผู้เข้ำอบรมท้ังหมด                     441 คน
จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรม                       310 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.3
จ ำนวนผู้ไม่ผ่ำนกำรอบรม (รอส่งงำน final)    9 คน คิดเป็น ร้อยละ 2
จ ำนวนผู้ไม่ผ่ำนกำรอบรม                    121 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.6

ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
1 64010005 นำง จิรำภรณ์ สิริวรรณ วัดอมรินทรำรำม สพป.กรุงเทพมหำนคร ผ่ำน รุ่นท่ี 1 จบเพ่ิม

2 64020001 นำย สิปปกร บุนนำค วัดหงส์รัตนำรำม สพป.กรุงเทพมหำนคร ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

3 64020002 นำงสำว นัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ บ้ำนรำงสำล่ี สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน
4 64020003 นำงสำว อรณิชชำ วิเศษสิงห์ บ้ำนรำงสำล่ี สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน
5 64020004 นำงสำว จีรนันท์ หนูผำสุก บ้ำนหนองสะแก สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

6 64020005 นำงสำว กฤษภรณ์ จันหำ วัดเขำน้อย สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน
7 64020006 นำงสำว ฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์ วัดเขำน้อย สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน
8 64020007 นำย ธีรศักด์ิ ศรีสุข วัดเขำน้อย สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน
9 64020008 นำงสำว มลภำ อุไทยธุรำทร วัดเขำน้อย สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ผ่ำน

10 64020009 นำงสำว สุนิษำ อำจคงหำญ บ้ำนทัพพระยำ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

11 64020010 นำง เกสรี ธนศักด์ิศิริ วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

12 64020011 นำย ไพศำล บุญอ่ิม วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

13 64020012 นำย สำมำรถ อ่วมมีเพียร วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

14 64020013 นำงสำว สุจิตรำ อนันต์ธนถำวร วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ผ่ำน
15 64020014 นำงสำว สุภรัตน์ ขัดเรือน วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ผ่ำน
16 64020015 นำงสำว อทิตยำ เทพวงษ์ วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ผ่ำน
17 64020016 นำย อธิพรรณ เทพวงษ์ วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ผ่ำน
18 64020017 นำงสำว อนุทัย คงจุล วัดปรังกำสี สพป.กำญจนบุรี เขต 3 ผ่ำน
19 64020018 นำงสำว ทิวำพร สิงหัตถะ บ้ำนโนนโก สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 ผ่ำน
20 64020019 นำงสำว ทิวำห์ น้อยรุ่ง บ้ำนโนนโก สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 ผ่ำน
21 64020020 นำย วรเมธ พินิจมนตรี บ้ำนวังน้ ำขำว สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 ผ่ำน
22 64020021 นำย พิศำล ดีวัน บ้ำนค ำคร่ึง สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

23 64020022 นำงสำว เพชรรุ่ง วงษ์ธำนี บ้ำนวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผ่ำน
24 64020023 นำงสำว ศิริรัตน์ ค ำเหง้ำ บ้ำนกุดธำตุ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

25 64020024 นำงสำว พรเพ็ญ ละม้ำย บ้ำนเขำหอม สพป.จันทบุรี เขต 2 ผ่ำน
26 64020025 นำย กฤษดำกร สังข์ทอง วัดบำงวัว(สำยเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

27 64020026 นำง ชลนิชำ ท่ังจันทร์แดง บ้ำนแปลงไผ่ - ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ผ่ำน
28 64020027 นำงสำว เยำวดี บุญเรือง วัดหัวส ำโรง(ศรีรำษฎร์บ ำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

29 64020028 นำงสำว จันทร์เพ็ญ ลออรัตนำวงศ์ บ้ำนป่ำยุบ(บุ้นกีประชำนุเครำะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1 ผ่ำน
30 64020029 นำงสำว วรรณภำ ประจวบโชค บ้ำนป่ำยุบ(บุ้นกีประชำนุเครำะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1 ผ่ำน
31 64020030 นำงสำว กนกวรรณ สง่ำกลำง บ้ำนโป่ง (อนิ วัตต์รำษฎร์สำมัคคี) สพป.ชลบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

32 64020031 นำง กัลยำ ม่ังค่ัง บ้ำนห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผ่ำน
33 64020032 นำงสำว วีริณลิษำ อัษวรโชคกูลกิจ ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

34 64020033 นำงสำว ธัญลักษณ์ ศรีเกษม ชุมชนวัดโบสถ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
35 64020034 นำงสำว วิภำนันท์ ชูดวง บ้ำนหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
36 64020035 นำงสำว นริศรำ ผสมทรัพย์ วัดเขำวนำพุทธำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
37 64020036 นำงสำว นิรำวรรณ สีมำ วัดเขำวนำพุทธำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
38 64020037 นำงสำว สำวิณี พูนพัฒนำทรัพย์ วัดเขำวนำพุทธำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
39 64020038 นำงสำว สุนทรี เข็มทอง วัดเขำวนำพุทธำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
40 64020039 นำงสำว อวยพร นำมพรม วัดเขำวนำพุทธำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
41 64020040 นำงสำว พรภิรมย์ หงษ์จันทร์ วัดโคกพระศิลำรำม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
42 64020041 นำงสำว อรอนงค์ มงคลธนวัฒน์ วัดท่ำบุญมี สพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่ำน
43 64020042 นำงสำว รวินันท์ กลมพันธ์ บ้ำนภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่ำน
44 64020043 นำงสำว ชญำนิศ มะสูงเนิน บ้ำนห้วยกุ่ม(ประสำนรำษฎร์วิทยำ) สพป.ชลบุรี เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

45 64020044 นำง ณัทธนภร หนูเหลือง บ้ำนห้วยกุ่ม (ประสำนรำษฎร์ วิทยำ) สพป.ชลบุรี เขต 3 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

46 64020045 นำงสำว พัชรี ค ำวิเศษ บ้ำนห้วยกุ่ม (ประสำนรำษฎร์ วิทยำ) สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่ำน
47 64020046 นำงสำว มรกต รำษฎร์บริรักษ์  บ้ำนห้วยกุ่ม (ประสำนรำษฎร์ วิทยำ) สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่ำน
48 64020047 นำงสำว รุ่งทิพย์ พ้นภัยพำล บ้ำนห้วยกุ่ม (ประสำนรำษฎร์ วิทยำ) สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่ำน
49 64020048 นำงสำว อำภัสสรำณี อ่อนอ้ำย วัดสว่ำงอำรมณ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ผ่ำน
50 64020049 นำย เยำวภำ กล้ำขยัน ชุมพลสวรรค์วิทยำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผ่ำน
51 64020050 นำงสำว ณัฐนิชำ แก้วยม บ้ำนสะพำนหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

52 64020051 นำงสำว กำญจนำ ใจแข็ง วัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต 1 ผ่ำน
53 64020052 นำงสำว ชนัญชิดำ รักษ์ไชย บ้ำนเขำค่ำย สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำน

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นท่ี 2
ระหว่ำงวันท่ี 6 ธันวำคม 2564 - 18 กุมภำพันธ์ 2565 โดยควำมร่วมมือ บริษัทคะตะลิสต์ จ ำกัด และ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ สพฐ.
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ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
54 64020053 นำง กมลสินี ช่วยบ ำรุง บ้ำนเขำแงน สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำน
55 64020054 นำงสำว มัณฑนำ นอกเมือง บ้ำนคลองกก สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำน
56 64020055 นำงสำว เยำวดี ย้อยสวัสด์ิ บ้ำนคลองกก สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำน
57 64020056 นำง ณัฐธยำน์  กำต๊ิบ บ้ำนแม่ต  ำ สพป.เชียงรำย เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

58 64020057 นำงสำว กนกวรรณ แสนศิริ บ้ำนสักพัฒนำ สพป.เชียงรำย เขต 2 ผ่ำน
59 64020058 นำงสำว อัจฉรำภรณ์ พรหมสังข์ บ้ำนง้ิวป่ำไผ่(รำษฎร์นุกูล) สพป.เชียงรำย เขต 4 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

60 64020059 นำงสำว รัตติยำพร กำละดี ชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

61 64020060 นำย เศรษฐพงศ์ แสนหลวง ชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผ่ำน
62 64020061 นำงสำว สิริวรรณ เสือบำง บ้ำนออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

63 64020062 นำย เมธี วรรณวงค์ บ้ำนแม่ยำงห้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผ่ำน
64 64020063 นำง รัชนิฎำ ศรีคลังไพร บ้ำนยำง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผ่ำน
65 64020064 นำงสำว สมใจ สุทธิวงค์ บ้ำนยำง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

66 64020065 นำงสำว สุพรรษำ ค ำภีระ วัดคีรีเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผ่ำน
67 64020066 นำงสำว อำรีรักษ์ ภูพันธ์ทวีพงศ์ บ้ำนทอนหำน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
68 64020067 นำง วิรัตน์ รักภักดี วัดนำนอน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
69 64020068 นำง สุภำณี ไกรเทพ วัดนำนอน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
70 64020069 นำงสำว มำลินี คงเอียด วัดมงคลสถำน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
71 64020070 นำงสำว วิภำรัตน์ เยำด ำ วัดมงคลสถำน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
72 64020071 นำง ฟิระดำว หม่ันกิจ วัดหนองสมำน สพป.ตรัง เขต 1 ผ่ำน
73 64020072 นำงสำว เอกฤทัย พรหมณะ บ้ำนเขำกอบ สพป.ตรัง เขต 2 ผ่ำน
74 64020073 นำง ปำณิศำ นรัษฎำ บ้ำนคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

75 64020074 นำง วิภำ เสนีย์ บ้ำนคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

76 64020075 นำย ณัฐพล รักกำร บ้ำนต้นปรง สพป.ตรัง เขต 2 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

77 64020076 นำง พิชำมญช์ุ ใหม่จันทร์แดง บ้ำนแม่ปะ สพป.ตำก เขต 2 ผ่ำน
78 64020077 นำง พนำรัตน์ นำคปรีชำ บ้ำนแม่ปะ สพป.ตำก เขต 2 ผ่ำน
79 64020078 นำงสำว อัจฉรำภรณ์ กันนุลำ บ้ำนกล้วย สพป.นครพนม เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

80 64020079 นำง อรณิดำ มำรัตน์ บ้ำนดงต้ิว สพป.นครพนม เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

81 64020080 นำงสำว สุพรรณี ช่ืนจิตร ชุมชนบ้ำนทับสวำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

82 64020081 นำงสำว ศริณญำ พลำรักษ์ บ้ำนบุกระโทก สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 ผ่ำน
83 64020082 นำงสำว จันสุดำ ประทุมโม บ้ำนท่ำเย่ียม สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 ผ่ำน
84 64020083 นำงสำว โสภี รวบกระโทก บ้ำนท่ำเย่ียม สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 ผ่ำน
85 64020084 นำงสำว ดำหวัน หลงมำ บ้ำนโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลำงอุปถัมภ์) สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 ผ่ำน
86 64020085 นำงสำว นุชศิรำ ชำวเหนือ บ้ำนโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลำงอุปถัมภ์) สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 ผ่ำน
87 64020086 นำงสำว ชฎำพร มำลำ บ้ำนปำงละกอ สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

88 64020087 นำงสำว วันเพ็ญ กงนอก บ้ำนหนองหมำก สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

89 64020088 นำงสำว กรกนก เกตุค้ำงพลู บ้ำนหนองสำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

90 64020089 นำง สุพัชนีวัลย์ แข็งขัน ขำมเต้ียพิทยำคม สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

91 64020090 นำงสำว ศิริรัตน์ ผลำผล บ้ำนกล้วย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

92 64020091 นำง ธำริณี ศรีชัย บ้ำนเมืองไผ่ สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ผ่ำน
93 64020092 นำงสำว กนกวรรณ ดอกขำวรัมย์ อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

94 64020093 นำง ดรุณี มนตรีประถม อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

95 64020094 นำงสำว พลอยนภัส อุสำหะจิตต์ อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

96 64020095 นำง พัชนีย์ รวดเร็ว อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

97 64020096 นำง พุธชำติ พงษ์พิมำย อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ผ่ำน
98 64020097 นำง มะลิ นำสะกำด อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ผ่ำน
99 64020098 นำงสำว วิภำพร ซำนอก อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ผ่ำน

100 64020099 นำง อัมพร ชัยฤทธ์ิ อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ผ่ำน
101 64020100 นำงสำว ขวัญสิรี ขำวมัน วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
102 64020101 นำง ธนรัตน์ จ้นทวี วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
103 64020102 นำงสำว นิภำภรณ์ หนูแก้ว วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
104 64020103 นำงสำว วัลยำ แท่นทอง วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
105 64020104 นำงสำว ศรีสุดำ นำคีเภท วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
106 64020105 นำงสำว ศิริพร วิทยำนุเครำะห์ วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
107 64020106 นำง สุภำวดี กิจเกิด วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
108 64020107 นำย อดิสรณ์ ค ำสง วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
109 64020108 นำย อนุวัฒน์ แก้วพำนิช วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน
110 64020109 นำง ปัทมำ ตลึงผล บ้ำนห้วยหำร สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 ผ่ำน
111 64020110 นำง มัชฌิม ไชยพร บ้ำนห้วยหำร สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 ผ่ำน
112 64020111 นำงสำว ณัฐวดี ขวัญสุวรรณ ปทุมำนุกูล สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 ผ่ำน
113 64020112 นำง นภำ อ่ ำน้อย วัดหนองแพงพวย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผ่ำน
114 64020113 นำงสำว สุภำภรณ์ โชระเวก วัดหนองแพงพวย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผ่ำน
115 64020114 นำย พัฒนะ แก้วสุขศรี บ้ำนคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ผ่ำน
116 64020115 นำงสำว ชุติมำ ใจแสน วัดเขำวง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม
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ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
117 64020116 นำง พูลศรี สังข์สุวรรณ์ ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนรำษฎร์บ ำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

118 64020117 นำงสำว มำฤดี บุญทองใหม่ บ้ำนสุไหงโก-ลก สพป.นรำธิวำส เขต 2 ผ่ำน
119 64020118 นำงสำว สุนิษำ บุญชุม บ้ำนสุไหงโก-ลก สพป.นรำธิวำส เขต 2 ผ่ำน
120 64020119 นำงสำว ตำลทิพย์ ทองคุปต์ วัดชลธำรำสิงเห (เสำร์ศึกษำคำร) สพป.นรำธิวำส เขต 2 ผ่ำน
121 64020120 นำง ธัญยมนย์ เรืองวุฒิปัญญำ ชุมชนบ้ำนน้ ำป้ัว สพป.น่ำน เขต 1 ผ่ำน
122 64020121 นำง พรพิมล กองแก้ว บ้ำนเรือง สพป.น่ำน เขต 1 ผ่ำน
123 64020122 นำง สิรินำฏ เถระสวัสด์ิ บ้ำนเรือง สพป.น่ำน เขต 1 ผ่ำน
124 64020123 นำงสำว สุกำนดำ มหำยศนันท์ บ้ำนเรือง สพป.น่ำน เขต 1 ผ่ำน
125 64020124 ว่ำท่ีร้อยตรี ทัดชัย วงค์ค ำจันทร์ บ้ำนนำอ่ำง สพป.บึงกำฬ ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

126 64020125 นำย นิสิต สุขส ำรำญ บ้ำนกะนัง(ฤทธ์ิประชำสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่ำน
127 64020126 นำงสำว ปุณย์จรีย์ ศิริส ำรำญ บ้ำนกะนัง(ฤทธ์ิประชำสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่ำน
128 64020127 นำงสำว พิชชำภรณ์ คัชมำ บ้ำนกะนัง(ฤทธ์ิประชำสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่ำน
129 64020128 นำงสำว รัตนำภรณ์ เครือยำ บ้ำนกะนัง(ฤทธ์ิประชำสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่ำน
130 64020129 นำง วิจิตรำ บุญสุข บ้ำนกะนัง(ฤทธ์ิประชำสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่ำน
131 64020130 นำงสำว อัจฉริยำ ฤทธิรณ ชุมชนบ้ำนดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผ่ำน
132 64020131 นำงสำว นิสำภรณ์ ศรีทนท์ บ้ำนหนองปลำแดก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

133 64020132 นำงสำว พัชริดำ อักษรพรมรำช วัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

134 64020133 นำงสำว ชลธิชำ เปรมปำน บ้ำนคลองชำยธง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

135 64020134 นำงสำว วิจิตตรำ ยำย่อ บ้ำนคลองชำยธง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

136 64020135 นำง เปรมวดีย์ เลิศปำน บ้ำนดอนสง่ำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่ำน
137 64020136 นำง วิมลพรรณ รักทอง บ้ำนดอนสง่ำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่ำน
138 64020137 นำง ศิภำพร เฮ๊ียะเซ้ง บ้ำนทุ่งกะโตน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่ำน
139 64020138 นำย ปภังกร เงำะล ำดวน บ้ำนยุบพริก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

140 64020139 นำงสำว ชำลินี สิริรัชดำกุลพร บ้ำนนำวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

141 64020140 นำงสำว สุชำดำ พ่ึงพระ บ้ำนนำวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
142 64020141 นำงสำว อโนทัย สองเมือง บ้ำนนำวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
143 64020142 นำง อุไร บุญทรัพย์ บ้ำนหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
144 64020143 นำงสำว ธำดำรัตน์ แก้วประดิษฐ์ บ้ำนห้วยไทรงำม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
145 64020144 นำงสำว ภัทรศรี สำริมำตย์ บ้ำนห้วยไทรงำม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
146 64020145 นำงสำว โสวิชญำ ล้ ำประเสริฐ บ้ำนห้วยไทรงำม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
147 64020146 นำงสำว อุมำพร มีจินดำ บ้ำนห้วยไทรงำม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
148 64020147 นำง จีรพรรณ หนู ช่วย วัดดอนยำยหนู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผ่ำน
149 64020148 นำงสำว ศรัณย์รัตน์ พันธ์ช ำนำญ บ่อทองวิทยำ สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2 ผ่ำน
150 64020149 นำย อำดัม ยูโซะ บ้ำนตันหยงลุโละ สพป.ปัตตำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

151 64020150 นำงสำว ยุวดี ประเสริฐสังข์ วัดแก้ว(ประโชติวิทยำภรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ผ่ำน
152 64020151 นำงสำว เสำวลักษณ์ ฤทธิสร วัดตำลำนใต้(เจริญวิทยำ) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

153 64020152 นำงสำว นริศรำ กองแก้ว วัดโพธ์ิแตงใต้ "ปัญญำนุวัตรวิทยำ" สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

154 64020153 นำง พรทิพย์ กันทวี บ้ำนป่ำแฝกเหนือ สพป.พะเยำ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

155 64020154 นำง ทิพวรรณ ธีรกุล บ้ำนกลำง สพป.พังงำ ผ่ำน
156 64020155 นำง จุฑำมำศ คงศรีทอง วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
157 64020156 นำง ธวัลรัตน์ แท่นจันทร์ วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
158 64020157 นำง ปำริฉัตร รุ่งเรือง วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
159 64020158 นำงสำว พรชนก นำคปลัด วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
160 64020159 นำงสำว ศิรินทิพย์ เพ็งสง วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
161 64020160 นำงสำว ศิริพร ไชยหล่อ วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
162 64020161 นำงสำว สำลีนะห์ ศรีทวี วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
163 64020162 นำง สุจิตรำ อินทร์อักษร วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 ผ่ำน
164 64020163 นำย คุณำกร ชูสง วัดพังดำน สพป.พัทลุง เขต 1 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

165 64020164 นำงสำว จุฬำรัตน์ พรหมมณี วัดท่ำควำย สพป.พัทลุง เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

166 64020165 นำงสำว อำภัสรำวดี เต่ำแก้ว บ้ำนตลุกหิน สพป.พิจิตร เขต 1 ผ่ำน
167 64020166 นำงสำว อภิรดี มณีนิล บ้ำนเนินมะปรำง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผ่ำน
168 64020167 นำงสำว อัญชลี เจียมดี บ้ำนท่ำเสลำ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
169 64020168 นำงสำว ประทุม พ่ึงผล บ้ำนบ่อขม สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
170 64020169 นำงสำว กรรณิกำ สุขสำลี บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

171 64020170 นำงสำว งำมพิศ แจ้งเรือง บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
172 64020171 นำงสำว จำรุวรรณ ศรีสุข บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
173 64020172 นำงสำว พลอยอัมพร พุทธคุณ บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
174 64020173 นำย รชตพงศ์ วสุเบญจพล บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

175 64020174 นำงสำว วรรณิษำ ทับทิม บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
176 64020175 นำย วิรวัชร งำมวิจิตรนันท์ บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

177 64020176 นำง สุปัญนำ ง้ิวทอง บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
178 64020177 ว่ำท่ีร้อยตรี สุเมธ เคลือบสุวรรณ บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

179 64020178 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง สุวิมล พิมพ์สว่ำง บ้ำนพุพลู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผ่ำน
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180 64020179 นำงสำว ศรินญำ อุทัยทอง วัดเขำกระจิว มิตรภำพท่ี 103 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

181 64020180 นำงสำว บุญรัตน์ พันละดี บ้ำนดงน้ ำเด่ือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผ่ำน
182 64020181 นำง บุหงำ บุตรอำมำตย์ บ้ำนนำยำว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผ่ำน
183 64020182 นำงสำว วชิรญำ คงปำงดี บ้ำนโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่ำน
184 64020183 นำย เอ็ม อยู่สุข บ้ำนหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่ำน
185 64020184 นำงสำว นภัสกรณ์ อำสำ ชุมชนบ้ำนลำดวิทยำคม สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

186 64020185 นำงสำว เกษร สุพร บ้ำนจอมมณีใต้ สพป.มุกดำหำร ผ่ำน
187 64020186 นำงสำว ศิริวิมล วรรณภิละ บ้ำนห้วยโป่งอ่อน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผ่ำน
188 64020187 นำง มะลิ ฤทธ์ิอ ำพันธ์ บ้ำนทุ่งนำงโอก(อ่อนอ ำนวยศิลป์) สพป.ยโสธร เขต 1 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

189 64020188 นำย ทวิทชัย สุดชำฎำ บ้ำนหนองทองหลำงโนนกุง สพป.ยโสธร เขต 1 ผ่ำน
190 64020189 นำงสำว บุษบำ หงษ์ค ำ บ้ำนส้มผ่อ สพป.ยโสธร เขต 2 ผ่ำน
191 64020190 นำงสำว วิจิตรำ เตำแก้ว บ้ำนหนองบัวบำน สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

192 64020191 นำงสำว วิภำพร ทองบ่อ บ้ำนหนองบัวบำน สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

193 64020192 นำงสำว นุชนำฎ สิงหวงษ์ บ้ำนหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

194 64020193 นำงสำว สุจำรี แปลงดี วัดธงหงส์ สพป.ระยอง เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

195 64020194 นำงสำว วรรณปวีณ์ ศรีสุข บ้ำนไพรสะเดำ สพป.รำชบุรี เขต 1 ผ่ำน
196 64020195 นำงสำว กนิษฐำ ทองล่ิม บ้ำนหนองนกกะเรียน สพป.รำชบุรี เขต 1 ผ่ำน
197 64020196 นำงสำว ปสุตำ เจียมจ ำรัส วัดสนำมสุทธำวำส(พรหมประชำนุกูล) สพป.รำชบุรี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

198 64020197 นำงสำว ปุณณ์ณพิชญ์ โลหะศิริกุล อนุบำลบ้ำนคำ สพป.รำชบุรี เขต 1 ผ่ำน
199 64020198 นำงสำว กรรณิกำ ใจอินทร์ บ้ำนจ ำค่ำ สพป.ล ำปำง เขต 1 ผ่ำน
200 64020199 นำง กัญจนำ โยธำ บ้ำนจ ำค่ำ สพป.ล ำปำง เขต 1 ผ่ำน
201 64020200 นำงสำว นุสบำ ตรีอำรำม บ้ำนท่ำ สพป.ล ำปำง เขต 2 ผ่ำน
202 64020201 นำงสำว นวลกนกพรรณศร สน่ันเมือง บ้ำนบอม สพป.ล ำปำง เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

203 64020202 นำง พจนำ ถำมูล บ้ำนบอม สพป.ล ำปำง เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

204 64020203 นำงสำว อรวี กำวิโล บ้ำนบอม สพป.ล ำปำง เขต 2 ผ่ำน
205 64020204 นำงสำว อภิญญำ เขียวอ้วน บ้ำนแม่เติน สพป.ล ำปำง เขต 2 ผ่ำน
206 64020205 นำงสำว ดำรุณี สิงห์ทองลำ ชุมชนวังสะพุง สพป.เลย เขต 2 ผ่ำน
207 64020206 นำง รุ่งนภำ แทนธำนี บ้ำนโนนสว่ำงโสกนกไก่นำ สพป.เลย เขต 2 ผ่ำน
208 64020207 นำง รินทรกันพัศ ศรีธนัชโกสิณ บ้ำนตูบค้อ สพป.เลย เขต 3 ผ่ำน
209 64020208 นำงสำว หยำดพิรุณ สิงขรณ์ บ้ำนตูบค้อ สพป.เลย เขต 3 ผ่ำน
210 64020209 นำง ประนอมศรี ขันตีสำย บ้ำนหนองม่วงหนองแต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

211 64020210 นำย คมกริช ภำสวัสด์ิ บ้ำนคล้อโคกกว้ำง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่ำน
212 64020211 นำง สุพิชญำ เทพกิจ บ้ำนหนองระเยียว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่ำน
213 64020212 นำงสำว ประติภำ อ้ิมพัฒน์ บ้ำนปลำหลำย สพป.สกลนคร เขต 3 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

214 64020213 นำง วิษำกร โชติช่วง บ้ำนจะท้ิงพระ สพป.สงขลำ เขต 1 ผ่ำน
215 64020214 นำง หรรษำ ส้มแป้นเมือง บ้ำนจะท้ิงพระ สพป.สงขลำ เขต 1 ผ่ำน
216 64020215 นำงสำว นันทวัน แสงสว่ำง วัดด่ำนส ำโรง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 ผ่ำน
217 64020216 นำงสำว นริศรำ อิสสระนำวิน วัดไตรมิตรวรำรำม สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

218 64020217 นำงสำว อุษณีย์ จ ำปำวงษ์ วัดแหลมฟ้ำผ่ำ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 ผ่ำน
219 64020218 นำย ทรงยศ รังสรรค์มณีนิล วัดก่ิงแก้ว (เทวะพัฒนำคำร) สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 ผ่ำน
220 64020219 นำง วชิรำภรณ์ พันธ์ุไทย ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ สพป.สมุทรสำคร ผ่ำน
221 64020220 นำง ขวัญเรือน อินทร์กล่ ำ ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ สพป.สมุทรสำคร ผ่ำน
222 64020221 นำงสำว สอ้อน เกยสันเทียะ ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ สพป.สมุทรสำคร ผ่ำน
223 64020222 นำงสำว ฐิติมำ สุขม่ัน บ้ำนแครำยเกษตรพันธ์ุพิทยำคำร สพป.สมุทรสำคร ผ่ำน
224 64020223 นำงสำว จีรนันท์ ทองอ่วม บ้ำนคลองสิบสำม สพป.สระแก้ว เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

225 64020224 นำง กรรณิกำร์ พรหมมินทร์ อนุบำลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่ำน
226 64020225 นำงสำว วงเดือน บุตรดี อนุบำลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่ำน
227 64020226 นำงสำว ปิยชำติ ชูชำติ ชุมชนวัดม่วง สพป.สิงห์บุรี ผ่ำน
228 64020227 นำง นันทพร แก้วแท้ บ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1 ผ่ำน
229 64020228 นำงสำว รวยริน ไล้สม บ้ำนบำงคลอง(สำมัคคีประชำคมร) สพป.สุโขทัย เขต 1 ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

230 64020229 นำย จักรกฤษณ์ ทะวงศ์ บ้ำนเมืองเก่ำ"ศรีอินทรำทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 ผ่ำน
231 64020230 นำง นันทิชำ หมู่โยธำ บ้ำนเมืองเก่ำ"ศรีอินทรำทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 ผ่ำน
232 64020231 นำงสำว วรัญญำ นันชม บ้ำนเมืองเก่ำ"ศรีอินทรำทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 ผ่ำน
233 64020232 นำง ธวัลรัตน์ พรมเรือง บ้ำนวังขวัญ สพป.สุโขทัย เขต 1 ผ่ำน
234 64020233 นำงสำว ธิดำรัตน รุ่งทอง บ้ำนห้วยต่ิง สพป.สุโขทัย เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

235 64020234 นำงสำว กุสุมำ พยัคฆวงศ์ วัดบ้ำนกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผ่ำน
236 64020235 นำย อำนุภำพ งำมบุญรอด บ้ำนหนองโพธ์ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผ่ำน
237 64020236 นำงสำว ณฐกร กรรณแก้ว วัดใหม่สิทธำวำส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผ่ำน
238 64020237 นำงสำว กนกพร ปรีชำปัญญำกุล บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
239 64020238 นำงสำว กิตติยำ จ ำนงค์พันธ์ บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
240 64020239 นำงสำว จันทร์จิรำ ใจงำม บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
241 64020240 นำงสำว จิรนำฎ เก้ือเดช บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
242 64020241 นำงสำว จุฑำมำศ ศรีวิมล บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
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243 64020242 นำงสำว ภัทรทิพำ จ ำเนียร บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
244 64020243 นำงสำว มัณทนำ ชินนำพันธ์ บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
245 64020244 นำง วลัยรัตน์ เมฆมีเดช บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
246 64020245 นำงสำว สุนิสำ ทับทิมทอง บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
247 64020246 นำย อนุสรณ์ หว่ำงดอนไพร บ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
248 64020247 นำงสำว กุลธรำ แก้วพิทักษ์ บ้ำนบ่อผุด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

249 64020248 นำงสำว จุฬำลักษณ์ จงไกรจักร์ บ้ำนบ่อผุด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

250 64020249 นำงสำว ณภัทร อักษรพันธ์ บ้ำนบ่อผุด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

251 64020250 นำงสำว กรรณิกำร์ ทองจันทร์ บ้ำนโพหวำย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
252 64020251 นำง พรพิมล ถำวรพงศ์สถิต บ้ำนโพหวำย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
253 64020252 นำงสำว รุ่งทิวำ โกดี บ้ำนโพหวำย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
254 64020253 นำงสำว สุภำภรณ์ นิลเวช บ้ำนโพหวำย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
255 64020254 นำง กฤษณำ สำและ วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

256 64020255 นำงสำว ทิพวรรณ ขำวกริบ วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

257 64020256 นำงสำว นวรัตน์ รัตตะนอง วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
258 64020257 นำง มลฤดี ศรพิชัย วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
259 64020258 นำงสำว วิมลรัตน์ อัยยะศิริ วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
260 64020259 นำง สุพรทิพย์ สุวรรณพัฒน์ วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

261 64020260 นำงสำว อำฟูรำ ยำลำ วัดกงตำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
262 64020261 นำงสำว จำรุรักษ์ มลเดช วัดรำษฎร์เจริญ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

263 64020262 นำงสำว ทิพวรรณ จันทร์ศรี วัดสมหวัง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
264 64020263 นำงสำว สุกัญญำ อนันตกระจำย วัดสมหวัง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
265 64020264 นำงสำว เสำวนิตย์ หวังกุ่ม วัดสมหวัง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
266 64020265 นำงสำว อัจฉรำ จุติอมรเลิศ วัดสมหวัง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ผ่ำน
267 64020266 นำงสำว กนกวรรณ เนียมมีศรี บ้ำนคลองวัว สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

268 64020267 นำงสำว วิภำรัตน์ แก้วย้ิม บ้ำนคลองวัว สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

269 64020268 นำง สุภำพร ไกรแก้ว บ้ำนธำรอำรี สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผ่ำน
270 64020269 นำงสำว พิชญำ เผือกคง วัดบำงปอ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

271 64020270 นำย ศิวกร ปริยอรรจน์ วัดบำงปอ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

272 64020271 นำงสำว นำถฤดี มิตรวงค์ วัดแหลมไผ่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ผ่ำน
273 64020272 นำงสำว ธัญญำ ศรีน้อย บ้ำนธำรอำรี สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผ่ำน
274 64020273 นำงสำว ทิพยำ ไกรแก้ว บ้ำนส้อง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผ่ำน
275 64020274 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง เยำวลักษณ์ ชูศรี บ้ำนห้วยมุด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผ่ำน
276 64020275 นำง ฐิติพรรณ ศุทธำงกูร วัดควนท่ำแร่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผ่ำน
277 64020276 นำย ธนะ ทมะนันต์ บ้ำนหนองคูสะแบะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผ่ำน
278 64020277 นำง อัญญำรัตน์ ทำแก้ว บ้ำนหินลับศิลำมงคล สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 ผ่ำน
279 64020278 นำงสำว ชโลธร พรมลำรักษ์ บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 ผ่ำน
280 64020279 นำงสำว พัชรำ สุนำ บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 ผ่ำน
281 64020280 นำงสำว อัจฉรำรักษ์ บุรีรักษ์ วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) สพป.อ่ำงทอง ผ่ำน
282 64020281 นำย ธนภัทร ณรงค์เปล่ียน วัดนำงเล่ว สพป.อ่ำงทอง ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

283 64020282 นำงสำว สุริสำ นวลศิริ วัดโพธ์ิศรี(ประชำรังสรรค์) สพป.อ่ำงทอง ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

284 64020283 นำงสำว พัชรียำ ปำตะศรี บ้ำนก่อนำดี สพป.อ ำนำจเจริญ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

285 64020284 นำง ศศิธร พร้อมสุข บ้ำนก่อนำดี สพป.อ ำนำจเจริญ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

286 64020285 นำย ภำนุพงศ์ หม่ืนสุข บ้ำนนำเก็น สพป.อุดรธำนี เขต 4 ผ่ำน
287 64020286 นำย บรรยงค์ ภูมิอรัญ นำนกกก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

288 64020287 นำงสำว สุภัคกุล พรมสุวรรณ นำนกกก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผ่ำน
289 64020288 นำงสำว แสงเดือน ใจจันทร์ นำนกกก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผ่ำน
290 64020289 นำงสำว พิชญำ มำทองแดง บ้ำนเด่นส ำโรง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

291 64020290 นำย ณัฐพงศ์ ดีฝ้ัน บ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

292 64020291 นำงสำว สุธำสินี บุญปรุง บ้ำนนำโพธ์ิกลำง สพป.อุบลรำชธำนี เขต 3 ผ่ำน
293 64020292 นำย เอกชัย แสงใบ บ้ำนนำโพธ์ิกลำง สพป.อุบลรำชธำนี เขต 3 ผ่ำน
294 64020293 นำง สุมณำ น้อยสุวรรณ วัดพุทธบูชำ สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 1 ผ่ำน
295 64020294 นำงสำว พรรษภรณ์ สุขผล สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 1 ผ่ำน
296 64020295 นำงสำว สุธินี ศรีชน สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 1 ผ่ำน
297 64020296 นำงสำว วิริยำ ธรรมสมบัติ ดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผ่ำน
298 64020297 นำงสำว ศศิประภำ อินโบรำณ ดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผ่ำน
299 64020298 นำงสำว ปิยดำ โขมณี นวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผ่ำน
300 64020299 นำงสำว ธริสำ ไผ่สนจ ำลองศรี มัธยมวัดบึงทองหลำง สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

301 64020300 นำย ประพันธ์ ขจัดภัย มัธยมวัดบึงทองหลำง สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

302 64020301 นำงสำว เวณุกำ สิงห์แก้ว มัธยมวัดบึงทองหลำง สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

303 64020302 นำงสำว วัลลภำ พงษำเทศ รำชด ำริ สพม.กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผ่ำน
304 64020303 นำงสำว ณัฐฐินีย์ เทียนทอง เทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี  สพม.กำญจนบุรี ผ่ำน
305 64020304 นำงสำว สำลินี สิทธิสำร เทพศิรินทร์ลำดหญ้ำกำญจนบุรี สพม.กำญจนบุรี ผ่ำน
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ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
306 64020305 นำง มลระวี ช่วงชัย พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.กำญจนบุรี ผ่ำน
307 64020306 นำงสำว ทิพย์สุดำ ประดำสุข เลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง สพม.กำญจนบุรี ผ่ำน
308 64020307 นำย ศรัญญู เพชรัตน์ เลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง สพม.กำญจนบุรี ผ่ำน
309 64020308 นำง พรนภัส มะหิพันธ์ุ เมืองกำฬสินธ์ุ สพม.กำฬสินธ์ุ ผ่ำน
310 64020309 นำงสำว สุจิตรำ อุทธำทอง เมืองกำฬสินธ์ุ สพม.กำฬสินธ์ุ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

311 64020310 นำย ชัยวัฒน์ หำยักวงษ์ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
312 64020311 นำย ประเวส นำมสีฐำน แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
313 64020312 นำง ผำนิตย์ โยธำชัย แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
314 64020313 นำง พนำพร อุ่นแก้ว แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
315 64020314 นำย พิทักษ์ หัสพิมพ์ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
316 64020315 นำงสำว รัตนำ สุวรรณสิทธ์ิ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
317 64020316 นำงสำว วรำภรณ์ อำรีรมย์ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
318 64020317 นำงสำว ศศิธร มำลำเพชร แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
319 64020318 นำย สุทธิพงษ์ โคตรสุวรรณ์ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
320 64020319 นำงสำว สุรภัสสรำ โสใหญ่ แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
321 64020320 นำย สุวิทย์ ดิษฐเนตร แก่นนครวิทยำลัย 2  สพม.ขอนแก่น ผ่ำน
322 64020321 นำย อิศรำ เรืองเดช บ่อไร่ วิทยำคม สพม.จันทบุรี ตรำด ผ่ำน
323 64020322 นำงสำว วรำพร หวังเสถียร ดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรำ ผ่ำน
324 64020323 นำงสำว อิสรำภรณ์ งอนกลำง ดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรำ ผ่ำน
325 64020324 นำย ธวัชชัย เดือนขำว พุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรำ ผ่ำน
326 64020325 นำงสำว จินตนำ พ่วงมำลี ระยองวิทยำคม สพม.ชลบุรี ระยอง ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

327 64020326 นำงสำว พิชชำภรณ์ พันธ์ุจ ำเริญ ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ สพม.เชียงรำย ผ่ำน
328 64020327 นำงสำว อัมพิกำ ประทุมมำ ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ สพม.เชียงรำย ผ่ำน
329 64020328 นำงสำว จำรุณี กันต๊ิบ ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ สพม.เชียงรำย ผ่ำน
330 64020329 นำย อำหน่ึง ชูไวย ปล้องวิทยำคม สพม.เชียงรำย ผ่ำน
331 64020330 นำย สิงห์ชำย อ่ินค ำ พญำเม็งรำย สพม.เชียงรำย ผ่ำน
332 64020331 นำงสำว กำญจณำ กันธะนภี แม่ต  ำตำดควันวิทยำคม สพม.เชียงรำย ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

333 64020332 นำง เบญจวรรณ นันทะเสน แม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ สพม.เชียงรำย ผ่ำน
334 64020333 นำงสำว มนัสนันท์ ค ำตัน แม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ สพม.เชียงรำย ผ่ำน
335 64020334 นำย จตุพล ตุ้ยสืบ ยำงฮอมวิทยำคม สพม.เชียงรำย ผ่ำน
336 64020335 นำย จิรำธิวัฒน์ ธนำกิจเรืองรุ่ง เวียงป่ำเป้ำวิทยำคม สพม.เชียงรำย ไม่ผ่ำน ไม่ได้ส่งกำรบ้ำน EP8

337 64020336 นำง อ ำพร ชัยศิลบุญ เวียงป่ำเป้ำวิทยำคม สพม.เชียงรำย ผ่ำน
338 64020337 นำงสำว ณิชำ วัฒนวรำห์ สันติคีรีวิทยำคม สพม.เชียงรำย ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

339 64020338 นำย พงษ์ศักด์ิ พรหมเสน สันติคีรีวิทยำคม สพม.เชียงรำย ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

340 64020339 นำย วชิรพล ศิริกุล สันติคีรีวิทยำคม สพม.เชียงรำย ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

341 64020340 นำย สุรพล วงศ์สรรคกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย สพม.เชียงรำย ผ่ำน
342 64020341 นำย ปฏิวัติ ศรีทิพย์ศักด์ิ แม่ต่ืนวิทยำคม สพม.เชียงใหม่ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

343 64020342 นำงสำว มำติกำ กันต์กวี ยุพรำชวิทยำลัย สพม.เชียงใหม่ ผ่ำน
344 64020343 นำงสำว ศิริพร จิตอำรีย์ ยุพรำชวิทยำลัย สพม.เชียงใหม่ ผ่ำน
345 64020344 นำงสำว นำรีรัตน์ กูลเม็ง ฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่ ผ่ำน
346 64020345 นำงสำว พัชรี เตปิน ฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

347 64020346 นำย เทอดเกียรติ ช่วยอินทร์ นำโยงวิทยำคม สพม.ตรัง กระบ่ี ผ่ำน
348 64020347 นำงสำว ปิยนุช พรมเพ็ชร นำโยงวิทยำคม สพม.ตรัง กระบ่ี ผ่ำน
349 64020348 นำย พรชัย พลประสิทธ์ิ นำโยงวิทยำคม สพม.ตรัง กระบ่ี ผ่ำน
350 64020349 นำงสำว นิรำวัลย์ เช้ือบุญมี ยกกระบัตรวิทยำคม สพม.ตำก ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

351 64020350 ว่ำท่ีร้อยตรี อรรถพล ฤทธ์ิค ำรพ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม สพม.นครปฐม ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

352 64020351 นำงสำว อัจฉริยำภรณ์ ว่องไว ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ สพม.นครพนม ผ่ำน
353 64020352 นำง อุษณำ ป้อมลิขิตกุล ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ สพม.นครพนม ผ่ำน
354 64020353 นำย รชตะ ขำวดี บ้ำนแพงพิทยำคม สพม.นครพนม ผ่ำน
355 64020354 นำง ลัดดำวัลย์ ศรีวรชัย โพนแพงพิทยำคม สพม.นครพนม ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

356 64020355 นำย สันติ มำรัตน์ รำมรำชพิทยำคม สพม.นครพนม ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

357 64020356 นำง จรรย์ธน เดชเดโช สวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช สพม.นครศรีธรรมรำช ผ่ำน
358 64020357 นำง พะงำลักษณ์ จำง สวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช สพม.นครศรีธรรมรำช ผ่ำน
359 64020358 นำย จตุพล สุทธิพันธ์ สิชลคุณำธำรวิทยำ สพม.นครศรีธรรมรำช ผ่ำน
360 64020359 นำง กฤษณำ ภูเย่ียมใจ ตะคร้อพิทยำ สพม.นครสวรรค์ ผ่ำน
361 64020360 นำย ชวลิต ทองอ่อน ตำคลีประชำสรรค์ สพม.นครสวรรค์ ผ่ำน
362 64020361 นำงสำว สุปรียำ เทียนบูชำ ทหำรอำกำศอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

363 64020362 นำย ธรำธร เนตรทิพย์ พนมรอกวิทยำ สพม.นครสวรรค์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

364 64020363 นำงสำว อุไรวรรณ ช่ืนอำรมย์ แม่วงก์พิทยำคม สพม.นครสวรรค์ ผ่ำน
365 64020364 นำงสำว กำนดำ กำระเกตุ แม่วงก์พิทยำคม สพม.นครสวรรค์ ผ่ำน
366 64020365 นำงสำว วิณัฐดำ รอดทอง แม่วงก์พิทยำคม สพม.นครสวรรค์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

367 64020366 นำงสำว สุนิสำ คงเพชรศักด์ิ แม่วงก์พิทยำคม สพม.นครสวรรค์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

368 64020367 นำงสำว โสภิดำ ทิพย์โลหิต บัวหลวงวิทยำคม สพม.บุรีรัมย์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ
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ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
369 64020368 นำงสำว นนฐชนก บุญสวัสด์ิ พิมพ์รัฐประชำสรรค์ สพม.บุรีรัมย์ ผ่ำน
370 64020369 นำง นำถนัดดำ ฉัตรชัยรัตนเวช พิมพ์รัฐประชำสรรค์ สพม.บุรีรัมย์ ผ่ำน
371 64020370 นำงสำว จุฑำมำศ คงแจ้ง เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำปทุมธำนี สพม.ปทุมธำนี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

372 64020371 นำงสำว สุวิมล เป่ียมกลัด หัวหิน สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

373 64020372 นำงสำว กนกพร เอ้ือสุนทรสกุล ท่ำเรือ"นิตยำนุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยำ ผ่ำน
374 64020373 นำย ยงยุทธ์ อ่อนนวล สำคลีวิทยำ สพม.พระนครศรีอยุธยำ ผ่ำน
375 64020374 นำง พนิดำ สีนวล อุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยำ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

376 64020375 นำง โสภำพันธ์ุ ลีลำกิจรุ่งเรือง ภูเก็ตวิทยำลัย สพม.พังงำ ภูเก็ต ระนอง ผ่ำน
377 64020376 นำง เกสร มำละมัย ควนขนุน สพม.พัทลุง ผ่ำน
378 64020377 นำงสำว สุรำงคณำ ธรรมพิทักษ์ ควนขนุน สพม.พัทลุง ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

379 64020378 นำงสำว สุวดี หนูฤทธ์ิ ควนขนุน สพม.พัทลุง ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

380 64020379 นำงสำว ทัณฑิกำ วงค์วำท เมืองแพร่ สพม.แพร่ ผ่ำน
381 64020380 นำย อรรถพล บุญย่ิง ค ำชะอีพิทยำคม สพม.มุกดำหำร ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

382 64020381 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง ลดำวรรณ อินธิบุตร ค ำป่ำหลำยสรรพวิทย์ สพม.มุกดำหำร ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

383 64020382 นำย ชิตพล ค ำปัน โชคชัยวิทยำ สพม.มุกดำหำร ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

384 64020383 นำย ธนกิจ นุกิจ โคกส ำโรงวิทยำ สพม.ลพบุรี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

385 64020384 นำง พรทิพย์ ทำสี โคกส ำโรงวิทยำ สพม.ลพบุรี ผ่ำน
386 64020385 นำงสำว พิริยำตะวัน วิชำนน์ชนะกิจ ท่ำหลวงวิทยำคม สพม.ลพบุรี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

387 64020386 นำง เพ็ญนภำ ดอกกุหลำบ พัฒนำนิคม สพม.ลพบุรี ผ่ำน
388 64020387 นำงสำว มำริสำ ลอยแก้ว พัฒนำนิคม สพม.ลพบุรี ผ่ำน
389 64020388 นำงสำว รุ่งรัตน์ สวัสด์ิสุข พัฒนำนิคม สพม.ลพบุรี ผ่ำน
390 64020389 นำย สันติ ดอกกุหลำบ พัฒนำนิคม สพม.ลพบุรี ผ่ำน
391 64020390 นำง พิสมัย ศรีสุขำ แม่ทะวิทยำ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

392 64020391 นำงสำว นิตยำ ช ำนำญครำด ก ำแพงวิทยำ สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
393 64020392 นำย นภดล ภูริมงคล วรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
394 64020393 นำงสำว ปรำณี ทองรมย์ วรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
395 64020394 นำงสำว เพ็ญศิริ นิตย์สุพรรณ สงขลำวิทยำคม สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
396 64020395 นำง ฉลวย เคเวนดีเคท หำดใหญ่วิทยำลัย สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
397 64020396 นำงสำว อมลธีรำ อ่อนรักษ์ หำดใหญ่วิทยำลัย สพม.สงขลำ สตูล ผ่ำน
398 64020397 นำย มนตรี หิรัญสีทอง บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร สพม.สมุทรปรำกำร ผ่ำน
399 64020398 นำงสำว นีรนุช สิงห์แจ่ม เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม.สระบุรี ผ่ำน
400 64020399 นำงสำว กรรณิกำร์ ขุมทอง กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

401 64020400 นำงสำว นิศรำ วงษ์สุบรรณ์ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

402 64020401 นำงสำว สุภำพร ภู่พุดตำล กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

403 64020402 นำง กรริสำ จันทร์สุวรรณ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สพม.สุพรรณบุรี ผ่ำน
404 64020403 นำงสำว ปัญญำวดี ประดับสุข บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สพม.สุพรรณบุรี ผ่ำน
405 64020404 นำงสำว ลินดำ จุฬำวรรณ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สพม.สุพรรณบุรี ผ่ำน
406 64020405 นำงสำว สิริขวัญ สุพรรณคง บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สพม.สุพรรณบุรี ผ่ำน
407 64020406 นำงสำว จิรำพร ล้ิมประเสริฐ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สพม.สุพรรณบุรี ผ่ำน
408 64020407 นำย ไกร โยธกุลสิริ ชุมพลวิทยำสรรค์ สพม.สุรินทร์ ผ่ำน
409 64020408 นำงสำว ณภัทร เน่ืองมี ชุมพลวิทยำสรรค์ สพม.สุรินทร์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

410 64020409 นำง ภิญญำพัชร์ วำตุรัมย์ ชุมพลวิทยำสรรค์ สพม.สุรินทร์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

411 64020410 นำงสำว ณัฐณิชำกร ศรีบริบูรณ์ บัวเชดวิทยำ สพม.สุรินทร์ ผ่ำน
412 64020411 นำง ธีรำพร เดิมท ำรัมย์ บัวเชดวิทยำ สพม.สุรินทร์ ผ่ำน
413 64020412 นำย วุฒิพงษ์ เดิมท ำรัมย์ มัธยมทับทิมสยำม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.สุรินทร์ ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

414 64020413 นำย ชำญณรงค์ บุญหลักค ำ น้ ำโสมพิทยำคม สพม.อุดรธำนี ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

415 64020414 นำงสำว รสสุคนธ์ สิงห์เสนำ น้ ำโสมพิทยำคม สพม.อุดรธำนี ผ่ำน
416 64020415 นำงสำว รุ่งนภำ ผำวงค์ น้ ำโสมพิทยำคม สพม.อุดรธำนี ผ่ำน
417 64020416 นำย ชัยทวี แสวงวงค์ โดมประดิษฐ์วิทยำ สพม.อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ ผ่ำน
418 64020417 นำง ศิรญำ เหลืองอ่อน เฉลียวภำวนำ นุสรณ์(ศึกษำพิเศษ ชลบุรี) ส ำนัก บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ผ่ำน
419 64020418 นำย ติณห์ อิทธิพิริยะไพศำล พิบูลประชำสรรค์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
420 64020419 นำง นุชรี หวังนิเวศน์กุล พิบูลประชำสรรค์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
421 64020420 นำงสำว บงกช พิทักษ์ พิบูลประชำสรรค์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
422 64020421 นำงสำว ปุณณภำ แพ่งพันธ์ุ พิบูลประชำสรรค์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
423 64020422 นำย กชกษิดิศ ฟักนุช โสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
424 64020423 นำงสำว กษมำ ศรีพลัง กีฬำเทศบำลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
425 64020424 นำงสำว เกษฤทัย ทองบ่อ กีฬำเทศบำลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
426 64020425 นำย จักรี พ่วงเจริญ กีฬำเทศบำลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
427 64020426 นำย พิเชษฐ์ ศิริบุญญำคม กีฬำเทศบำลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
428 64020427 นำย พิทักษ์เขตต์ แสนโพง กีฬำเทศบำลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
429 64020428 นำงสำว ขวัญจิตร นันทะ เทศบำล 2 วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
430 64020429 นำง ส ำรำญ ปล้ืมสุข เทศบำล 3 (วัดบ้ำนอ้อย) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
431 64020430 นำย จักรพงษ์ คงทรัพย์ เทศบำล 3 (สระกระเทียม) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน



8

ท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัด ผลกำรอบรม หมำยเหตุ
432 64020431 นำงสำว ขวัญเฉลิม บุญปก เทศบำล 3 วัดบ้ำนอ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
433 64020432 นำงสำว สุภัค สถำนันท์ เทศบำล 3 วัดบ้ำนอ้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
434 64020433 นำงสำว ผกำพันธ์ สีสิน วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลหล่มสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

435 64020434 นำงสำว จิรำพร โคตรเพชร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำกลำงนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำน
436 64020435 นำย สหรักษ์ วงศำพันธ์ อนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

437 64020436 นำงสำว สุภัสสร ภูมิพรรณำ อนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ผ่ำน ไม่ได้สอบ/ซ่อม

438 64020437 นำงสำว จำรุวรรณ พันธ์มำ บ้ำนดอนสง่ำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่ำน
439 64020438 นำย ชัชวำลย์ เกิดด่ำน  บ้ำน หัว ขัว สพป.ยโสธร เขต 1 ผ่ำน
440 64020439 นำงสำว นริศรำ  ดิษบรรจง พิบูลประชำสรรค์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ผ่ำน
441 64020440 นำงสำว อัญชลี ภูมิแก้ว บ้ำนบ่อผุด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไม่ผ่ำน เรียนไม่ครบ/กำรบ้ำนไม่ครบ

442 64020441 นำง วนิดำ บุญม่ัน วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 ผ่ำน


