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การอบรมครดูว้ยระบบทางไกลสะเต็มศกึษา สาํหรบัครผููส้อน ระดบั
ประถมศกึษาตอนปลาย

ลาํดบัที� ชื�อนามสกลุ สงักดั โรงเรยีน Checkins

1 242921 นันทพร ภานุเวศ สพฐ ชุมชนบา้นกดุดู่

2 251163 ลนิดา หาฝ่ายเหนอื สพฐ บา้นบกโนนเรยีง

3 251186 ศริมิาส ดอนศรโีคตร สพฐ บา้นบกโนนเรยีง

4 251209 ละเอยีด ชละธาร สพฐ บา้นบกโนนเรยีง

5 251228 เพชรนิทร ์พรหมจารย์ สพฐ บา้นบกโนนเรยีง

6 254360 นํ�าฝน เบา้ทอง สพฐ หนองมว่งชมพทูอง

7 254938 ระพพีร ภแูลน่ดี สพฐ โรงเรยีนฝายหนิประชารกัษ์

8 257769 รุง่ฤด ีบญุเกดิ สพฐ บา้นโคกมว่ย

9 261017 จนิตนา บญุวเิทยีน สพฐ ไทยรฐัวทิยา ๘๑

10 261033 ปรญิญาพล บญุวเิทยีน สพฐ บา้นวงันํ�าขาวชนปูถมัภ์

11 262968 รักวทิย ์นาคฤทธิ� สพฐ อนบุาลหนองบวัลาํภู

12 263060 นํ�าเพชร ทบัทมิ สพฐ หวันาศกึษาวทิย์

13 266858 เกษมณี พกุหนา้ สพฐ หนองบวัวทิยายน

14 267177 ศภุวรรณ ยศราวาส สพฐ หนองบวัวทิยายน

15 267234 นุชรัตน ์นลิพัฒน์ สพฐ โรงเรยีนหนองบวัวทิยายน

16 267370 พรธรีา ลาดเหลา สพฐ หนองบวัวทิยายน

17 267384 ฐานดิา ชาลี สพฐ บา้นวงันํ�าขาวชนปูถมัภ์

18 267504 สนัุนทา จันทะคณุ สพฐ หนองบวัวทิยายน

19 267666 ทองจันทร ์เหลาราช สพฐ บา้นโนนสวรรคห์นองแก

20 268103 นรศิรา พรมราช สพฐ บา้นบุง่บก

21 269153 อรทยั แสงสทุธิ สพฐ บา้นวงัคณู

22 269432 ศกุรค์ดิ เพ็ชสงิห์ สพฐ บา้นดนิทรายออ่น

23 269460 ปรนิวชิญ ์เดชเจรญิ สพฐ บา้นดนิทรายออ่น

24 269742 พัชรยีาภรณ ์ดว้งมหาชยั สพฐ บา้นวงัมน

25 270034 สมพรทว ีลกัษณะจันทร์ สพฐ บา้นโนนอดุม

26 270133 กฤตพร อนิทรว์ชิา สพฐ อนบุาลหนองบวัลาํภู

27 270841 ประกาย พงศร์พี สพฐ บา้นนาอา่ง

28 271284 ลดัดา คําภาค สพฐ รม่เกลา้

29 271681 มณัฑณา ไกรยวงศ์ สพฐ บา้นโนนเสถยีร

30 271827 ไพฑรูย ์พมิพา สพฐ รม่เกลา้

31 272862 สพุรรณี ถาวะโร สพฐ บา้นโสกจาน

32 273259 วาสนา วงศเ์ศรษฐทศัน์ สพฐ หนองบวัวทิยายน

33 273377 ธติมิา ศรเีมอืง สพฐ บา้นถิ�น

34 273800 กติตพิงษ์ พรหมกรงุ สพฐ บา้นนาเลงิ

35 273849 อศิราภรณ ์ภาพันธ์ สพฐ บา้นนามะเฟือง

36 273856 สจุติรา สรุาช สพฐ บา้นนามะเฟือง
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37 274197 บงัอร กดุวลิา สพฐ บา้นหนองบวัน้�อย

38 275184 จารวุรรณ ภาเชยีงคณุ สพฐ บา้นนทรายมลู

39 275258 สภุาวด ีงามใจ สพฐ บา้นโนนสาํราญสมสนกุ

40 275429 สมุธกิร กรมทอง สพฐ บา้นทรายมลู

41 275543 ภารณี คณูเมอืง สพฐ บา้นทรายมลู

42 275550 ภาสนิ ีพมิรนิทร์ สพฐ บา้นโนนสาํราญสมสนกุ

43 275642 พริวรรณ อนิจันทร์ สพฐ บา้นโนนสงเปลอืย

44 276209 วราภรณ ์สายรัตน์ สพฐ หนองบวัวทิยายน

45 276367 วาสนา ดอนหมื�นศรี สพฐ บา้นโนนสงเปลอืย

46 277039 บณัฑติา ดอกเข็ม สพฐ เมอืงใหมว่ทิยา

47 277355 กนษิฐา ศริวิงษ์ขนัธ์ สพฐ บา้นทา่ลาด

48 278192 ปิยะพงษ์ ดอนซยุแป สพฐ บา้นทา่ลาด

49 280060 อภญิญา บตุรสมิ สพฐ โพธิ�ศรสีะอาดวทิยา

50 280151 วราวทุ ไชยบปุผา สพฐ โรงเรยีนโพธิ�ศรสีะอาดวทิยา

51 280652 สมปอง พรหมพื�น สพฐ บา้นโนนสวรรคห์นองแก

52 280821 อภญิญา บญุญะรัง สพฐ อนบุาลหนองบวัลาํภู

53 280895 พรทพิย ์ตน้เงนิ สพฐ อนบุาลหนองบวัลาํภู

54 281035 พรสวสัดิ� ดศีรี สพฐ หนิตลาดศรสีงา่วทิยา

55 282279 นุจรนิทร ์ป้านภมูิ สพฐ บา้นโนนงาม

56 283175 เอ็มอร อบุลชยั สพฐ บา้นศรบีญุเรอืง

57 283219 บณุยฤ์ทธิ� สกลุธรรม สพฐ หนองหวา้วทิยาสรรค์

58 283939 สนุทร ดอนปากจํ�า สพฐ บา้นหนองแวงป่งสงั

59 301210 ศศพิมิล แกว้ยม สพฐ บา้นโตง่โตน้

60 325904 หอมหวล สวุรรณละออง สพฐ หนองบวัวทิยายน


