
ท่ี ศธ ๐๔๐๗๒/ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครครีธรรมราช เขต ๔ ตำบลท่าคาลา 
อำ๓อท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราข

กรกฎาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การอบรมเซิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ท่ีศธ ๐๔๐๗๒/๑๙๗๘ 

ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
กำหนดให้มืการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๔๖๔ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ มาตรา ๔๖ กำหนดให้ผู้ท่ีโด้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรง 
ตำแหน่งครู เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา๒ปี ก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ครู 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการประกอบอาชีพให้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับ 
วิชาชีพครู ในระหว่างวันท่ี๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ วันท่ี๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ วันท่ี๒๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
เน่ืองจากในปีจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (GcMd - ๑๙ ) และมืผู้ติดเช้ือเพ่ิมจำนวนมากช้ืน 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการแพร่ระบาดลุกลามกระจายในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ดังน้ัน เพ่ือบีองกันและควบคุมสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) จึงอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านส่ิออิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดความแจ้งแล้ว น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต ๔ ขอเรียนว่า เพ่ือให้การ
ดำเนินการอบรมเซิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้ช่วย ดำเนินการดังน้ี

๑. เข้ากลุ่มไลน์พัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านล่าง
๒. การเข้าสู่ช้ันเรียน Google Classroom นำรหัสบัญชีองค์กร และรหัสผ่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

• เข้าใข้งานระบบท่ีเว็บไซต์ www.gmail.com
• ใส่บัญชีองค์กร และรหัสผ่านของตนเอง 
•ไปยังกล่องจดหมาย
• ตอบรับคำเชิญให้เข้าร่วมช้ันเรียน“พัฒนาครูผู้ช่วย,’ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “wet :  งานใ!ตeta auiifudv”

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายซ่ือครูผู้ช่วยๆ จานวน ๑ ซด

(สุเวศ กลบศร;
ผู้อ่านวยการสำนักงานเจตพ้ืนท่ีการสืกแ)าประท}]สืทษานffifทฐัร^าข Mfl ร'

ว่าท่ีร้อยโท กส่มไลน์พัฒนาครูผ้ช่วย ปี ๖๔

http://www.gmail.com


ตารางการอบรมฟ้งปฏํบ้ตการการพัฒนาครูผู้1เวย fjการเป็นครูมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลป้
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ลงทะเนียนและ 
ทำแบบทดสอบ 

Pretest

ทิธเป็ด
ผอ.สพป.นค.๔

(ว่าทีร้อยโท ดร.สุเวค กลับศรี)

คุณธรรม จรีย่ธรรรมและวินัย : 
จรรยาบรรณวิขาขพ 

(ว่าทีร้อยโท ดร.สุเวค กลับศรี) 
ผอ.สพป.บศ.๔ 

และ (นายอาบาจ สุทิน)
, รอง ผอ.สพป.นศ.๔

พักรับประทาบ 
อาหาร

ทักษะการ'ไซ้ ICT 
ใบการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับผู้เรียน 
(บายธวัธขัย ใจห้าว)

ตอบประเด็นขักทาม 
นัดแนะกิจกรรม
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กิจกรรมขยาย 
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วิเคราะห์หลักสูดร มาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวนีวัดของหลกสูตร 

(น.ส.สุนัฎฐา เจริญผล และค{นะ)

เทคนิคการจัดการเรียบรู้ ด้วย 
กระบวบการ 

Active Learning 
(บางสุพิ1ขา เนตรวรนันท์ และ 

คณะ)

พักรับประทาน 
อาหาร

การออกแบบการจัดการเรียบรู้ 
ทีเน้นผู้เรียบเป็นสำคัญและ 
ส่งเสรมกระบวบการคิด 
(นางวิยะดา ไกรสร)

การวัดและประเมินผล 
. ใบขันเรียน 
ยุค New Normal 

(นางวิยะดา ไกรสร)
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กิจกรรมขยาย 
สมอง

การจัดทำหน่วยการเรียบรู้และ 
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ W0\VH 

(บางวิยะดา ไกรสร)

พักรับประทาบ 
อาหาร

นำเสนอผลงาบ/ 
กิจกรรมแลกเปล๋ึยบเรียบรู้ 

(บางวิยะดา ไกรสรและคณะ)

ต่อยอดรู}
ครูมิออาขีพ/

สรูปผลการอบรม

ทำแบบทดสอบ 
Posttest/ 
ทิธปิด

หมายเหๆ  วับ เวลา อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ฬ่ี สกุล บัญจอ4ส์กร รหัสผ่าน สังกัด เครือข่าย

1 พซรดนัย ร่ืนพานีซ sch754040-002@pnst4.net Sch754040-002 โรงเรียนวัดคีรีวง เครือข่ายซนอม

2 ทัศณย์ ศรชัย' sch529028-002@pnst4.net Sch529028-002 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) เครือข่ายขนอม

3 สลิลทิพย์ คีรีโซติ sch528042-002@pnst4.net sch528042-002 โรงเรียบวัดกระดังงา เครือข่าย.ขนอม

4 นนทวรรซณ มีมาตย์ sch528042-003@pnst4 net sch528042-003 โรงเรียนวัดกระดังงา เครือข่ายุซนอม

5 ปฐมพร เรืองจันทร์ sch529030-002@pnst4.net Sch529030-002 โรงเรียนบ้าน'ทาม'วง เครือข่ายขนอม.ไ

6 กนกวรรณ สุขสว่าง sch529030-003@pnst4.net Sch529030-003 โรงเรียนบ้านห่าม่วง เครือข่ายขบอม

7 บุศรา บุถูล Sch529030-004@pnst4.net Sch529030-004 โรงเรียนบ้านห่าม,วง เครือข่ายขนอม

8 จิระนับท์ อินทร์ทอง sch529030-005@pnst4.net Sch529030-005 โรงเรียบบ้านห่าม่วง เครือข่ายขน์อม

9 กมลซนก เนียรจิตต์ sch758489-002@pnst4.net Sch758489-002 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม

10 ภัพราภร๓ ภัทรวังฟ้า sch758489-003@pnst4.net Sch758489-003 โรงเรียบบ้านห่าน้อย เครือข่ายข่นอม

11 กมลซนก เนียรจิตต์ sch758489-004@pnst4.net Sch758489-004 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม

12 อัจฉราภรณ์ มากเกตุ sch758489-005@pnst4.net Sch758489-005 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม

13 ศคีธร เกียรติรุ่งโรจน์ sch758489-006@pnst4.net Sch758489-006 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม

14 บัณฑิต เหมสุจ sch758489-007@pnst4.net Sch758489-007 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม

15 ต้ังใจ 1... ชังปาน sch758489-008@pnst4.net Sch758489-0C8 โรงเรียนบ้านห่าน้อย เครือข่ายซนอม:.

16 ปนิตา วารีรักษ์ sch450010-002@pnst4.net Sch450010-002 โรงเรียบบ้านควบทอง (ประขาอุทิศ) เครือข่ายซนอม

17 อารีษา ธรรมนียม sch450009-002@pnst4.net Sch450009-002 โรงเรียบบ้านคลองเหลง เครือข่ายขนอม

18 อุ้มบุญ-. ย่ีวันฉาย sch450008-002@pnst4.net Sch4500C8-002 โรงเรียนบ้านคลองวัง เครือข่ายซนอม :

19 เก'ษราพร ไซยเดข sch450008-003@pnst4.net Sch450008-003 โรงเรียนบ้านคลองวัง เครือข่ายซบอม

20 เบญญา เนีญจธรรมรักษา sch754039-002@pnst4.net Sch754039-002 โรงเรียนบ้านแขวงเภา เครือข่ายซนอม

21 อาทิตยา ฤททาธร sch476844-002@pnst4.net Sch476844-002 โรงเรียนบ้านเขาหัวข้าง เครือข่ายซนอม
.

22 สุวิษา หมวดดา sch476844-003@pnst4.net Sch476844-003 เรงเรียนบ้านเซาหัวข่าง เครอข่ายซนอม

23 ปาจรีย์ ทองเกต sch476844-004@pnst4.net Sch476844-004 โรงเรียบบ้านเขาหัวข้าง เครือข่ายซบอม

24 นพดล จัตุรงค์ sch476844-005@pnst4.net Sch476844-005 โรงเรียนบ้านเซาหัวข้าง เครือข่ายซนอม

25 สุปรีดา สุวรรณซาตรี sch754286-002@pnst4.net Sch754286-002 โรงเรียนชุมซบวัดบางคู เครือข่ายซนอม
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ท่ี ท่ีอ สคุล บัญจองส์กร รหัสผ่าน สังกัด เครือข่าย

26 พรนภา คูพับ,ทิม sch754286-003@pnst4.net Sch754286-003 โรงเรียน’ชุมชน,วัด'บางค ู; ; '  ;/ เครือข่ายชนอม

27 ราตรี อาทิตย์ลับ sch772019-002@pnst4.net Sch772019-002 โรงเรียนวัดปลักปลา,: เครือข่ายท่าศาลา!

28 อารี อะลีแอ sch772019-003@pnst4.net Sch772019-003 โรงเรียนวัดปลักปลา เครือข่ายท่าศาลา!

29 กาญจนา เนาวโคอักษร sch751725-002@pnst4.net Sch751725-002 โรงเรียนวัดนาตก เครือข่ายท่าศาลา1

30 ไอลดา ย้ิมแก้ว : : sch751725-003@pnst4.net Sch751725-003 โรงเรียนวัดน้ําตก เครือข่ายท่าศาลา!

31 ปรัชญา เนินพรหม sch751725-004@pnst4.net Sch751725-004 โรงเรียนวัด,นาตก เครือข่ายท่าศาลา1

32 กาญจนา หนูรักษ์ sch751725-005@pnst4.net Sch751725-005 โรงเรียนวัตน้ําตก เครือข่ายท่าศาลา1

33 ภัทรวลินทรี..;''''. ■ จันทร์คง sch470410-010@pnst4.net Sch47C410-010 โรงเรียนวัดดอนใคร, เครือข่ายท่าศาลา1

34 พรรษา นรีนูนณ sch470410-011@pnst4.net Sch470410-011 โรงเรียนวัดดอนใคร เครือข่ายท่าศาลา1

35 รัฐณาภร ปานเมือง •: sch470410-012@pnst4.net Sch470410-012 โรงเรียนวัดดอนใคร เครือข่ายท่าศาลา1

36 กัญจรJ วรรณทอง;: sch772005-002@pnst4.net Sch772005-002 โรงเรียนวัดจันทาราม ' เครือข่ายท่าศาลา1

37 ก ฤ ษ ฎ า : ; ; ทิ ้ งหลี; sch772005-003@pnst4.net Sch772005-003 โรงเรียนวัดจันทาราม เครือข่ายท่าศาลา!

38 ธนญญา ชาวเอ่ียม ไ.; sch450152-002@pnst4.net Sch450152-002 โรงเรียนบานอินทนิน น-;'; เครือข่ายท่าศาลา!

39 สซิท เสนานัย: sch450152-003@pnst4.net Sch450152-003 โรงเรียนบ้านอินทนินน '; ' น เครือข่ายท่าศาลา! ;

’ 40 ณัฏฐฌิซา . คำโสภา sch450152-004@pnst4.net Sch450152-004 โรงเรียนบ้านอินทนิน เครือข่ายท่าศาลา!

41 อุมาพร, แก้วประวัติ sch450152-005@pnst4.net Sch450152-005 โรงเรียนบ้านอินทนิน' เครือข่ายท่าศาลา! :

42 เรวดี ' เหล่ือมแก้ว sch450152-006@pnst4.net Sch450152-006 โรงเรียนบ้านอินทนิน; เครือข่ายท่าศาลา!

43 ณัฏฐา สุวรรณทิพย์ ; sch226326-002@pnst4.net Sch226326-002 โรงเรียนบ้านหนับเภา เครือข่ายท่าศาลา!

44 เ จนจ ิ ร า ; ; ปานเนียมน,/ ; sch226326-003@pnst4.net Sch226326-003 โรงเรียน',บ้านหนับเภา น;' เครือข่ายท่าศาลา!

45 นฤมล กาแก้ว sch226326-004@pnst4.net Sch226326-004 โรงเรียนบ้านหนับเภา เครือข่ายท่าศาลา!

46 นันท์นภัส ส า ม า รถ : sch226326-005@pnst4.net Sch226326-0C5 โรงเรียบบ้านหนองหว้า ; น; เครือข่ายท่าศาลา!

47 อุภั'ส,นันท ี่; รอดแสง ; sch375203 002@pnst4.net Sch375203-002 โรงเรียนบ้านพงปรีง;;' เครือข่ายท่าศาลา!

48 พัชราภรณ':"''; เจริญมืตรมงคล sch450145-002@pnst4.net Sch450145-002 โรงเรียนบ้านปากดวด: เครือข่ายท่าศาลา!

49 ท ุ ซ น า ฎ : ; ทับทอง sch772049-002@pnst4.net sch772049-002 โรงเรียนบ้านปากเจา เครือข่ายท่าศาลา!

50 สุรีมาศ แก้วไฟ sch772049-003@pnst4.net Sch772049-003 โรงเรียนบ้านปากเจา . เครือข่ายท่าศาลา!
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vi ช่ีอ สคุล บ้ญจองค์กร รหัสผ่าน สังกัด เครือข่าย

51 มณีนุ'ซ ศรีวิมล sch375310-002@pnst4.net Sch375310-002 โรงเรียนนัานบ่อกรูด เดรีอข่ายท่าศาลา1

52 สิริยากร ทองตากรณี , sch450150-002@pnst4.net Sch450150-002 โรงเรียนวัดพระเสียบ เครือข่ายท่าศาลา2

53 ณัฐธิดา ช้างกลาง Sch450150-003@pnst4.net Sch450150-003 โรงเรียนวัดพระเสียบ เครือข่ายท่าศาลา2

54 หานีฟา เจะเว sch450149-002@pnst4.net Sch450149-002 โรงเรียนวัดป่า(ท่าข้ึน) เครือข่ายท่าศาลา2

55 เอกอ'นนท์ ช้างนิล sch521964-010@pnst4.net Sch521964-010 โรงเรียนวัดเทวดาราม เครือข่ายท่าศาลา2

56 วัชรพงศ์ พรหมอินทร์ sch521964-011@pnst4.net Sch521964-011 โรงเรียนวัดเทวดาราม เครือข่ายท่าศาลา2

57 นูยีลัน จุ่นยูแก้ว sch369486-002@pnst4.net Sch369486-O02 โรงเรียนราชประชาบุเคราะท์ ๘ เครือข่ายท่าศาลา2

58 ปาริชาติ ผลสด sch521384-010@pnst4.net . Sch521384-010 โรงเรียนปทุมาบุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

59 อัญมณี นัวน้อย sch521384-011 @pnst4.net Sch521384-011 โรงเรียนปทุมาบุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

60 ทิภาพร เบ็ญจธรรมรักษา sch521384-012@pnst4.net Sch521384-012 โรงเรียนปทุมาบุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

61 จุฬาลักษณี จงจิต sch521384-013@pnst4.net Sch521384-013 โรงเรียนปทุมาบุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

62 รัชนก นพเช้า sch521384-014@pnst4.net Sch521384-014 โรงเรียนปทุมานุถูล เครือข่ายท่าศาลา2

63 หทิตา ศรีสุก sch521384-015@pnst4.net Sch521384-015 โรงเรียนปทุมานุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

64 'นนท์'ชนก สุคซเดช sch521384-016@pnst4.net Sch521384-016 โรงเรียนปทุนานุกูล เครือข่ายท่าศาลา2

65 กนิษฐา ทิพย์เสภา sch348383-002@pnst4.net Sch348383-002 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง เครือข่ายท่าศาลา2

66 พันธิพา สุหลง sch300639-002@pnst4.net Sch300639-002 โรงเรียนบ้านสระนัว เครือข่ายท่าศาลา2

67 พรรณงาม รัตนบุรี sch521507-002@pnst4.net Sch521507-002 โรงเรียนท่าศาลา เครือข่ายท่าศาลา2

68 อับคุลเล้าะห์ ลันเด Sch521507-003@pnst4.net Sch521507-003 โรงเรียนท่าศาลา เครือข่ายท่าศาลา2

69 สุณี สายชลเช่ียว / sch348674-020@pnst4.net Sch348674-020 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง เครือข่ายท่าศาลา3

70 เดชชนะ หวายนำ sch348674-023@pnst4.net Sch348674-023 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง เครือข่ายท่าศาลา3

71 มนัสนันท์ ทองสังข์ . sch348674-024@pnst4.net Sch348674-024 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง เครือข่ายท่าศาลา3

72 หัตพงศ์ อนันต์ Sch349139-020@pnst4.net Sch349139-020 โรงเรียนวัดสโมสร เครือข่ายท่าศาลา3

73 หงษ์รัตน์ หมวดพล sch349139-021@pnst4.net Sch349139-021 โรงเรียนวัดสโมสร เครือข่ายท่าศาลา3

74 ณัฐพงศ์ นิลโพธ้ี sch349139-022@pnst4.net Sch349139-022 โรงเรียบวัดสโมสร เครือข่ายท่าศาลา3

75 จันทรวิมล ขนานขาว sch349140-002@pnst4.net Sch349140-002 โรงเรียนวัตโมคลาน เครือข่ายท่าศาลา3
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vi ชุ!อ สกุล ปัญจองค์ M รหัสผ่าน สังกัด เค่รีอช่าย;

76 รวิวรรณ 1; ช่วย! 1 sch349140-003@pnst4.net Sch349140-003 โรงเรียนวัดโมคลาน. เครีอข่ายท่าศาลา3

77 กาญจณา หนูพลิบตา sch770297-002@pnst4.net Sch770297-002 โรงเรียนวัดพระอาสน์ เครือข่ายท่าศาลาร

78 ภาวิไล โปสูงเนิน Sch450150-010@pnst4.net Sch450150-010 โรงเรียนวัดพระเลียบ เครือข่ายท่าศาลา3

79 ธัญยวัฒน์ สายเท้าเอ้ีย'น sch751110-002@pnst4.net Sch751110-002 โรงเรียนบ้านสะพานหัน เครือข่ายท่าศาลา3

80 นิรมล \ ประเสริฐดำ sch450094-002@pnst4.net Sch450094-002 โรงเรียนบ้านประซาอารี เครือข่ายท่าศาลาร

81 จิราพร จิตต์ประไพย sch450094-003@pnst4.net Sch450094-003 โรงเรียนบ้านประซาอารี เครือข่ายท่าศาลา3

82 ฉวีวรรณ สุทธิวรา sch750107-003@pnst4.net Sch750107-003 โรงเรียนบ้านทุ่งซน เครือข่ายท่าศาลา3

83 ชัล มา พาลิชัน sch750107-004@pnst4.net Sch750107-004 โรงเรียบบ้านทุ่งซน : เครือข่ายท่าศาลา3

84 พรชัย ทองเทพ sch750107-005@pnst4.net Sch750107-005 โรงเรียนบ้านทุ่งซบ เครือข่ายท่าศาลา3

85 สันติ 1 วินูลย์คีลบ้ sch750107-006@pnst4.net Sch750107-006 โรงเรียนบ้านทุ่งซบ เครือข่ายท่าศาลาร

86 วิชุดา เสนา sch351306-002@pnst4.net Sch351306-002 โรงเรียนชุมซนใหม่ เครือข่ายท่าศาลา3

87 สุลาวรรณ ดาราวรรณ sch351306-003@pnst4.net Sch351306-003 โรงเรียบชุมซนใหม่ เครือข่ายท่าศาลา3

88 สายสุนิย์ จิตประไพย sch307185-002@pnst4 net Sch307185-002 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก เครือข่ายนบพิตำ

89 กันยารัตน์ บรินูรณ์ sch307185-003@pnst4.net . Sch307185-003 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก เครือข่ายนบพิตำ

90 วนิซพร บุญวงค์ sch307185-004@pnst4.net ScH307185-004 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก เครือข่ายนบพิตำ

91 นัทฐาภรณ์ พงศ์ศรีเกิด Sch75il22-003@pnst4.net Sch751122-003 โรงเรียนวัดคงคา เครือข่ายนบพิตำ

92 กัญญาพัชร เอาเทพ sch307187-010@pnst4.net Sch307187-010 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก เครือข่ายนบพิตำ

93 ปานกวี รับไทรทอง sch307187-002@pnst4.net Sch307187-002 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก เครือข่ายนบพิตำ

94 สุการย์ พานซาตรี sch450004-002@pnst4.net Sch450004-002 โรงเรียนบ้านพิดำ เครือข่ายนบพิตำ

95 ณัฐซา. คีรีโซติ sch348390-002@pnst4.net Sch348390-002 โรงเรียนบ้านพังหรัน; เครือข่ายนบพิตำ

96 จันจิรา ไม้เรียง sch450005-002@pnst4.net Sch450005-002 โรงเรียนบ้านนบ เครือข่ายนบพิตำ

97 จรรยา หลังบุ้ย sch450005-003@pnst4.net Sch450005-003 โรงเรียนบ้านนบ เครือข่ายนบพิตำ

98 อาริษา พรหมเศษ sch450007-002@pnst4 n e t . Sch450007-002 โรงเรียนบ้านชุนทะเล เครือข่ายนบพิตำ

99 ปาลิตา แก้วมณึ sch450007-003@pnst4.net Sch450007-003 โรงเรียนบ้านชุนทะเล 1 เครือข่ายนบพิตำ,

100 ออรยา พนาลี sch450007-004@pnst4.net Sch450007-004 โรงเรียนบ้านชุนทะเล เครือข่ายนบพิตำ
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vf ช้ือ สกุล ฟ้ญ?องส์กร รหัสผ่าน สังกัด เครือข่าย

101 ไหมแก้ว สุวรรณฤทส้ิ sch809237-002@pnst4.net Sch809237-002 โรงเรียนเคียงสิรี เครือข่ายนบพ็ดำ

102 ทศพล ; งามจุฟ้ซัย ; ■ : ■ sch450084-002@pnst4.net Sch450084-002 โรงเรียนวัดใหม่' เครือข่ายพรหมคีรี

103 อลิษา นะประสิทร sch450084-003@pnst4.net Sch450084-003 โรงเรียนวัดใหม่ . เครือข่ายพรหมคีรี

104 ปณัฎดา เช้ือจีน ' - Sch460494-002@pnst4 net Sch460494-002 โรงเรียนวัดสากเหล็ก เครือข่ายพรหมคีรี

105 ทิมพ'ซบก.' ศรีวิส์ย ^ sch338388-002@pnst4.net Sch338388-002 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป.นศ4 เครือข่ายพรหมคีรี

106 วัชรีวรรณ สิทธิเสนา , sch338388-003@pnst4.net Sch338388-003 โรงเรียนวัดพรหมโลก เครือข่ายพรหมคีรี

107 นิรมล บุญศพ sch338388-004@pnst4.net Sch338388-004 โรงเรียนวัดพรหมโลก ■ เครือข่ายพรหมคีรี

108 จีระ'นนท์ กุดผ่อง sch338388-005@pnst4.net SCH338388-005 โรงเรียนวัดพรหมโลก ' เครือข่ายพรหมคีรี

109 ธนกร เพ็ญนุถูล sch765262-002@pnst4.net Sch765262-002 โรงเรียนวัตโทเอก เครือข่ายพรหมคีรี

110 ณัฐฮิดา สุวรรณรัตน์ sch765262-003@pnst4.net Sch765262-003 โรงเรียนวัดโทเอก ,': เครือข่ายพรหมคีรี

111 ฐานิตา ใจเย็น sch450155-002@pnst4.net Sch450155-002 โรงเรียนวัดกำแพงถม เครือข่ายพรหมคีรี

112 จันท์มา เจะแหละหมัน sch394012-002@pnst4.net Sch394012-002 โรงเรียนน้านวังลุง เครือข่ายพรหมคีรี

113 สิรีนทรีทิพย์ เซาวสิต ' , sch394012-003@pnst4.net Sch394012-003 โรงเรี ยบน้านวังลุง,.-, ' .".; เครือข่ายพรหมคีรี

114 เพ็ญฤดี ; " เพชรมาก: ■' sch394012-004@pnst4.net Sch394012-004 โรงเรียนน้านวังลุง " เครือข่ายพรหมคีรี

115 หรร,ษพร ศรีสระ sch394012-005@pnst4.net Sch394012-005 โรงเรียนน้านวังลุง เครือข่ายพรหมคีรี

116 ณัฐฐ'า รักขพันธ์ , i sch394378-002@pnst4.net Sch394378-002 โรงเรียนน้านในเขียว 2- เครือข่ายพรหมคีรี

117 ภา{นุพงศ์ : คุ้มสวน sch394010-002@pnst4.net Sch394010-002 โรงเรียนบ้านชุมฃสิง " , เครือข่ายพรหมคีรี

118 นารีรัตน์ รัตนพันธ์, sch394010-003@pnst4.net Sch394010-003 โรงเรียนน้านชุมฃสิง เครือข่ายพรหมคีรี

119 โฉมเฉลา : ส่งเส(รีม " 1; '' sch338387-002@pnst4.net Sch338387-002 โรงเรียนน้านคลองแคว;■ V เครือข่ายพรหมคีรี

120 ผกามาศ . ผลถึง sch349307-002@pnst4.net ' Sch349307-002 โรงรียนชุมชนวัดอินทคีรี : ; - ;; เครือข่ายพรหมคีรี

121 จาจุวรรณ ดำนุสิก sch394270-002@pnst4.net Sch394270-002 โรงเรียบชุมชนวัดทอนหงส์ เครือข่ายพรหมคีรี

122 วาสนา เสนาะจีต ' ; ; Sch536219-002@pnst4.net Sch536219-002 โรงเรียนวัดสุซน เครือ,ข่ายสิชล 1

123 กมลชนก, ภูมิชาติ :ฯ sch536471-002@pnst4.net Sch536471-002 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม เครือข่ายสิชล!

124 ญาณินทร"'' เพชรบุ้ย - sch536471-003@pnst4.net Sch536471-003 โรงเรียนวัตประทุมทายการาม เครือข่ายสิชล! .

125 จุฑารัตน์ ฤทธิ,โชติ. sch771689-002@pnst4.net Sch771689-002 โรงเรียนวัดถาเท์ยนถวาย : . เครือข่ายสิชล!
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ช่ื ช่ือ สกุล : บัญจองค์กร ,; รหัสผ่าน สังก้ด.'".;;;:'. เครือข่าย

126 (ไสุมา: ใหม่รัก sch535097-002@pnst4.net Sch535097-002 โรงเรียนวีดจอมทอง; ';' เครือ'ข่ายสิซล 1

127 คิริมาศ'ไ^'.-' ชำนาญกิจ sch753540-002@pnst4.net Sch753540-002 โรงเรียนวัดเขาน้อย เครือข่ายลิชล!

128 อัยลดา หาญคิกแกล้ว sch771046-002@pnst4.net Sch771046-C02 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง:.;.; เครือ'ข่ายลิซล1

129 อาริยา สุนทรา sch771050-002@pnst4.net Sch771050-002 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต เครือข่ายลิชล!

130 คิรประภา ' ทิพย'ประ11พ.' ; ■ ;. sch771050-003@pnst4.net Sch771050-003 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต เครือข่ายลิชล!

131 คุทธิปี'.' ใจอารืย์ sch771549-002@pnst4.net Sch771549-002 โรงเรียนบ้านปลายทอน;.. เครือข่ายลิชล!

132 มานีลา สาและ sch771549-003@pnst4.net Sch771549-003 โรงเรียนบ้านปลายทอน: เครือข่ายลิชล!

133 มาเฮรัน จันท'โชติ;;; sch450098-002@pnst4.net Sch450098-002 โรงเรียนบ้านนํ้าร้อน;; เครือข่ายลิชล!

134 มัลลิกา ; แซ่ เร่า sch753534-003@pnst4.net Sch753534-003 โรงเรียนบ้านทุ่งจันหมาก; เครือข่ายลิชล! . :

135 ฐป'ปี ; จุ๒อง sch753534-004@pnst4.net Sch753534-004 โรงเรียนบ้านทุ่งจันหมาก เครือข่ายลิชล!

136 อภิญญา ปีลตี'บ ■ sch450097-002@pnst4.net Sch450097-002 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก;;; เครือข่ายลิชล!

137 นเรศ ทองปี sch450097-003@pnst4.net Sch450097-003 โรงเรียนบ้านช่องเฃาหมาก;:; เครือข่ายลิชล!

138 จิราพัชร ;; จุลทอง ; ; sch753536-002@pnst4.net Sch753536-002 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เครือข่ายลิชล!

139 วัช'รินท,f :v หบุทอง sch753536-003@pnst4.net ; Sch753536-003 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เครือข่ายลิชล!;

140 วริศรา ; อาญาลิทธ;; ; sch376476-002@pnst4.net Sch376476-002 โรงเรียนบ้านเขาฝืาย เครือข่ายลิชล!;:.

141 สุ่ดารัตน: ^ บุญฤท!;"; sch349387-002@pnst4.net Sch349387-002 โรงเรียน'วัดสุธรรม'าราม;: เครือข่ายลิชล2

142 รัตนา เพชรรอบ sch753069-002@pnst4.net Sch753069-002 โรงเรียนวิดสวนคิขรบรรพต V; เครือ'ข่ายลิซล2; ;

143 อัจอราวด'.'..'''''."..;. บัวเกตุ ; ; sch367507-008@pnst4.net Sch367507-008 โรงเรียนวิดสโมสรสันนิบาต; เครือข่ายลิชล2

144 บุ'ชนาฎ..''.;;;.:'/' ระห่างภย sch367507-009@pnst4.net Sch367507-009 โรงเรียนวิดสโมสรสันนิบาต;:; เครือ'ข่ายลิซล2 ■■■■■..

145 ชนกพร แดงกปีฐ: sch349372-002@pnst4.net Sch349372-002 : โรงเรียนวิดคิลาชลเขต เครือ'ข่ายลิซล2

146 วิมลรัตน;,"'';';' นวลล่อง:;;, sch349372-003@pnst4.net ; ; Sch349372-003 โรงเรียนวิดคิลาชลเขต;';; เครือข่ายลิชล2 .:

147 นฤมล ดำแก้ว sch349372-004@pnst4.net Sch349372-004 โรงเรียนวัดคิลาชลเขต ;; เครือ'ข่ายลิซล2

148 วีรยา'.;;..':;;.:, ศรีระบาย - :•1.. ::..'.'.'; sch349372-005@pnst4.net Sch349372-005 โรงเรียนวัดคิลาชลเขต ■ ■■• : เครือ'ข่ายลิซล2

149 ภาวีณี ชาญณรงค์.''..'''.".;'. sch349389-002@pnst4.net Sch349389-002 ■ โรงเรียนวัดธารน้ําฉา เครือข่ายลิชล2 '

150 นพพล. นาคเย้ืองกราย sch354141-002@pnst4.net Sch354141-002 โรงเรียนวัดซนสังขรณพิจิตร เครือ'ข่ายลิซล2
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ฃ่ีอ สกุล ' : : ปัญ?องค์กร รหัสผ่าน สังกัด เครือข่าย

'  1« ปองขวัญ ซน ะขัย sch367526-002@pnst4.net Sch367526-002 โรงเรียบวัดคงคาวดี เครือข่ายสิซล2

152 ปฏิมา:' ใยโพธทอง 1 . sch349392-002@pnst4.net V; : Sch349392~002 โรงเรียนวัดกลาง เครือข่ายสิซล2

153 จุฑาลักษณ์ มาทอง ' sch349392-003@pnst4.net Sch349392-003 โรงเรียน'วัดกลาง เครือข่ายสิซล2

154 สุรืรัตน1 ทองแก้ว sch349392-004@pnst4.net Sch349392-004 โรงเรียน'วัดกลาง, เครือ1ข่ายลีขล2

155 นภศร ใจห้าว' sch450120-002@pnst4.net Sch450120-002 ; โรงเรียนใ!ทนใสเพียง ;̂ ; r ' เครือข่ายสิซล2

156 คุภางค์ญธิรา ปานจันทร์ sch753201-002@pnst4.net Sch753201-002 โรงเรียนบ้านไสพลู เครือข่ายลีซล2 ■

157 อุ!รวรรณ อินทรสุวรรณ sch753201-003@pnst4.net Sch753201-003 โรงเรียนบ้านใสพลู . เครือ'ข่ายลีซล2

158 พิริยาพร บุญเครือ ; sch349391-002@pnst4.net Sch349391-002 โรงเรียนบ้านน้ําฉา เครือ'ข่ายสิชล2

159 พัฃรี '■ แก้วจำรัส Sch226326-010@pnst4.net Sch226326-010 โรงเรียนบ้าน'นาขาว 1''' เครือ'ข่ายลีซล2 1

160 ปิยะวงษ์ ประดิษฐ์ sch450117-002@pnst4.net Sch450117-002 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า . เครือ'ข่ายสิซล2

161 คอลีเยาะ กาเจร์ sch450117-003@pnst4.net Sch450117-003 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า.' เครือ'ข่ายสิซล2

162 เอกลักษณ์ วัซรกาฬ', sch450117-004@pnst4.net Sch450117-004 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า! เครือ'ข่ายสิซล2

163 อลีษา บรรจงสุทธ./. sch450118-002@pnst4.net Sch450118-002 โรงเรียนบ้านเขาทราย เครือ'ข่ายสิซล2
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