จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
1 นางสาว

ชื่อ - สกุล
เกตชนก ไชยตรี

หน่ วยงาน
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

2

นางสาว

เกศรินทร์ ปุจฉาธรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3

นาย

เกียรงไกร ดวงศร

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน

4

นาง

เขมสุภางค์ สุขประกอบ

โรงเรียนวัดเสมียนารี

5

นางสาว

เจณจิรา มันคง

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒองครักษ์

6

นางสาว

เจนจิรา ศรีพิจารณ์

โรงเรียนอุดมวิทยา

7

นาย

เจริญ การะเกษ

โรงเรียนเลิศหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

8

นางสาว

เจริยพร มะละเจริญ

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

9

นาย

เจษฎากร สาคันลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 นาย

เฉลียว เถื่อนเภา

โรงเรียนบ้ านตะโกล่าง

11 นาง

เชาวลี จาปามูล

โรงเรียนบ้ านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

12 นาง

เบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

13 นาย

เพชรดี โสภาพร

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

14 นางสาว

เพชรรัตน์ สังวาระ

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

15 นางสาว

เพ็ญพักตร์ วาปี กัง

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

16 นาง

เพ็ญศรี มะนิตรัมย์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

17 นางสาว

เพยาว์ วงศาโรจน์

โรงเรียนบ้ านห้ วยหวาย

18 นางสาว

เพียงพร คาคุณา

โรงเรียน สพป. กรุงเทพ

19 นาง

เพียงสุรีย์ เสวนิช

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

20 นางสาว

เมธวี ดอกชะเอม

โรงเรียนวัดบางเลน

21 นางสาว

เมธาวี เชื ้อสาย

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

22 นาง

เยาวเรศ ชาครียวณิชย์

โรงเรียนนารีวิทยา

23 นาง

เยาวรัตน์ เจริญรักษ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

24 นาง

เวียงแก้ ว คาปั นทิพย์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

25 นาย

เสรี อุปถัมภ์

ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

26 นางสาว

เสาวณี พานุรักษ์

โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

27 นางสาว

เสาวลักษณ์ นาคสงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 นาย

เอกชัย ชิณโคตร

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

29 นาย

เอนก

ชมภูวงศ์

30 นาย

เอนก ชมภูวงศ์

ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
31 นาง

ชื่อ - สกุล
เอมอร ปิ ตมานุรักษ์

หน่ วยงาน
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

32 นาง

แสงดาว เพ็ชร์ พราว

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

33 นาย

โกศล เลิศล ้า

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

34 นาย

โอภาส มูซอ

โรงเรียนอิสลามสันติชน

35 นางสาว

ใบบุญ ชาติบญ
ุ นิยม

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

36 นาย

ไกรสร พิมพ์ประชา

รร.บ้ านแบง สพป.หนองคาน เขต 2

37 นาย

ไชยันต์ ไชยาดุลานันท์

วิทยาลัยเทคนิคน ้าพอง

38 นาย

ไพบูลย์ อัครส

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

39 นาย

ไพรัตน์ วิชยั ภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

40 นางสาว

ไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์

โรงเรียนฉัตรแก้ วจงกลณี

41 นาง

กชนัช อ่อนชู

โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

42 นาย

กณวรรธน์ ทองจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

43 นาย

กนก จาปามูล

โรงเรียนบ้ านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

44 นางสาว

กนกกานต์ ปานจินดา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

45 นางสาว

กนกนุช โตสุข

โรงเรียนบ้ านทุ่งยางงาม

46 นางสาว

กนกพร กิริยะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ

47 นางสาว

กนกวรรณ โพธิ์พยัคฆ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

48 นาย

กมลเทพ ชังชู

โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

49 นาย

กรพล จัน่ จิรภัทร

โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา

50 นาง

กรรณิกา จาปาเตี ้ย

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

51 นาง

กรรณิการ์ ยาประเสริฐ

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

52 นาย

กรรยา พรรณา

โรงเรียนมัธยมบ้ านบางกะปิ

53 นางสาว

กรวิภา วิกัยนภากุล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

54 นาย

กรุณ วงศ์ใหญ่

โรงเรียนคลองกะจะ (พากษ์ สมบัติบารุง)

55 นาย

กฤษฏา แซ่ลิ่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

56 นาย

กวี ภูบวั ใบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส

57 นาง

กัณหา เภกานนท์

โรงเรียนอุดมศึกษา

58 นาย

กันติทตั จันทร์ ภกั ดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59 นาง

กัลยา หาญคา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 นาย

กานต์ ขาเหล็ก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
61 นางสาว

ชื่อ - สกุล
กานต์พิชา ทุมดี

หน่ วยงาน
โรงเรียนบ้ านบัวมล(เจริญราษฎร์ อทุ ศิ )

62 นางสาว

กิ่งกนก กิมานันท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 นาย

กิตติคณ
ุ กฤดากร สุขปั ญญา

โรงเรียนกบินทร์ วิทยา

64 นาย

กิตติชยั ศรีทองอินทร์

โรงเรียนนภสร

65 นาง

กุลวดี อัศวเสนา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

66 นางสาว

ขนิษฐา อานักมณี

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์ อนุสรณ์

67 นาย

คชกร นริสาน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน

68 นางสาว

คมขวัญ คงรอด

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

69 นางสาว

คาพร กองเตย

โรงเรียนแดงเป้า

70 นาย

คุณาวุฒิ เดชเสถียร

โรงเรียนวังน้ อยวิทยาภูมิ

71 นาย

คุรุศาสตร์ คนหาญ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

72 นาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลพิชากร

73 นางสาว

จงใจ ศรีใหม่
จตุพร ศักดิ์ทพิ ยรัตน์

74 นาย

จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

75 นางสาว

จรรยา หาญรบ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

76 นาง

จรรยา บัวเมฆ

โรงเรียนอุดมวิทยา

77 นางสาว

จรัญญา เปาเล้ ง

โรงเรียนนารีวิทยา

78 นางสาว

จันทนา แจ้ งประจักษ์

โรงเรียนวัดพังม่วง

79 นาง

จันทนา จันทร์ ขจร

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

80 นาง

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

81 นางสาว

จันทร์ เพ็ญ ทองอ่อน
จารึกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์

82 นาย

จารุบตุ ร ทะสุวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

83 นาย

จิณณภัทร พิบลู ย์วิทติ ธารง

โรงเรียนเตรียมอุดมน้ อมเกล้ า

84 นาย

จิตชัย แก่นการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

85 นางสาว

จิราพร เสนานอก

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

86 นาง

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

87 นาง

จิราพร ปทุมเทวาภิบาล
จิืราภรณ์ อุณหบุตร

88 นาง

จุฑามาศ พลเสน

สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

89 นางสาว

จุฬาลักษณ์ แดงงาม
ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี

โรงเรียนไตรราชวิทยา

90 นางสาว

โรงเรียนธิดาแม่พระ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนวัดรวก

มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
91 นาย

ชื่อ - สกุล
ฉัฐวัสส์ ดวงจันทร์

หน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

92 นางสาว

ชนัญญา มาพุทธ

มหาวิทยาลัยบูรพา

93 นาย

ชรินทร ทักษิณประภา

โรงเรียนบ้ านลาภูรา สพป.ตรัง เขต2

94 นางสาว

ชลิตา กาพย์แก้ ว

โรงเรียนเซนต์มารีดา มีนบุรี

95 นาง

ช่อ ณัฐปภัชญา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

96 นางสาว

ชัชชภา ประทุมศรีขจร

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

97 นาง

ชัชมน เกิดผล

รร.เลิศเหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

98 นาย

ชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

99 นาย

ชัยวุะ เหล่าวัฒนวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

100 นาย

ชาตรี ศรีสงั วรณ์

องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข

101 นาย

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

102 นาย

ชาติชาย ตลุนจันทร์
ชานน สิทธิ์ภานุวงค์

103 นางสาว

ชินรัตน์ ยะอบทอง

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

104 นาย

ชูชาติ เจริญชัยไธสงค์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

105 นาง

ฐิ ติมน นาคครูฑ

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

106 นาง

ฐิ ติมา แสงศิลป์

องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข

107 นาย

ณชยุต นิลแสง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

108 นางสาว

ณฐพร พลศาลา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

109 นาย

ณพงศ์ เลื่อมใส

โรงเรียนวัดลาพระยา (แซ่มร้ อยวิทยา)

110 นาย

ณพวุฒิ มณีวงษ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

111 นาย

ณพัชร เอกภูมิพฒ
ั

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23

112 นาย

ณรงค์ เที่ยงสมบุญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

113 นาย

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

114 นาย

ณรงค์ ไทยทอง
ณรงศักดิ์ ดิลกทิพย์รัตน์

115 นางสาว

ณัจฉรียา ชินเเข

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

116 นาย

ณัฐฐ์ ปพน โพธฺิประสิทธิ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

117 นาย

ณัฐพร มาประชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

118 นาย

ณัฐพล ณรงค์เดชา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

119 นาย

ณัฐวุฒิ นามวงศ์

โรงเรียนบ้ านหนองค้ า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนบ้ านลาดพร้ าว

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
120 นางสาว

ชื่อ - สกุล
ดร. น ้าทิพย์ งามสุทธา

หน่ วยงาน
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

121 นางสาว

ดร. พัชรา นันทจินดา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

122 นางสาว

ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบั ประไมย
ทรงพล ทองสวัสดิ์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

125 นาย

ทรงวุฒิ แก้ วเรียน
ทรงศักดิ์ พิทกั ษ์ มงคล

126 นางสาว

่่ ทวีพร พันธุ์พาณิชยื

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

127 นาย

ทศพล ศรีสาระ

โรงเรียนบ้ านแพงพิทยาคม

128 นางสาว

ทองคา พันธุ์พฤกษ์

สมาคมผู้ปกครอง

129 นางสาว

ทัศนีย์ สุกัญญี

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

130 นาย

ทัศมลน์ พรมศิริ

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

131 นาง

ทิพย์สดุ า แสงโกเมน

โรงเรียนพิบลู ย์อปุ ถัมภ์

132 นาง

ทิพย์สนุ ี อิ่มวุฒิ

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

133 นาง

ทิพาพร สันติตรานนท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

134 นางสาว

ธนัชชา เขียวหวาน

โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

135 นางสาว

ธนัชพร บุญรอด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั บาดาล

136 นาย

ธนิต ทองอาจ

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

137 นาย

ธวัชชัย ชมกระโทก

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

138 นาย

ธวัชชัย ลูกรัตน์

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

139 นาง

ธัญญ์นลิน มัธยมจันทร์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

140 นาง

ธัญรัศม์ ผนึกรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

141 นาง

ธาริณี ยิ่งถาวร

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

142 นาง

ธิกานดา ศรีสาคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

143 นาย

ธีรติ ล่วนเส้ ง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

144 นาย

ธีรพงศ์ พงษ์ ตน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

145 นาย

ธีรพงศ์ พงษ์ ดน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

146 นาง

นงนุช โกยสมบูรณ์

โรงเรียนสายอักษร

147 นาย

นนทวัฒน์ เกตุไชโย

โรงเรียนนภสร

148 นาง

นพรพรรณ วงศ์ประณุท

โรงเรียนสายอักษร

149 นางสาว

นพรัตน์ อรทัย

โรงเรียนทุ่งน้ อย

123 นาย
124 นาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
โรงเรียนบ้ านหนองใหญ่

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
150 นาย

ชื่อ - สกุล
นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศกั ดิ์

หน่ วยงาน
อิสระ

151 นางสาว

นภัสร์ วรัญชน์ ดอกสิงห์

โรงเรียนปั ญจทรัพย์มีนบุรี

152 นาง

นภัสวรรณ แก้ วโพนงาม

โรงเรียนกอบวิทยา

153 นางสาว

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

154 นางสาว

นวลจันทร์ ช่องดารากุล
นวลจันทร์ พูนสวัสดิ์

155 นางสาว

นัคมล สุภสิ ิทธิ์

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

156 นาง

นันท์นภัส ชูศรีจนั ทร์

โรงเรียนวัดดอนตาจีน

157 นาย

นันทวัฒน์ เชงขุนทด

นักศึกษา

158 นาง

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

159 นาง

นางบุญตา พันธุ์ศิริปทุมพร
นาตยา เหมือนปั่ น้

160 นางสาว

น ้าฝน หินจาปา

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

161 นาง

นิชรา ชนะพาล

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

162 นาง

นิดา จินตนปั ญญา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

163 นางสาว

นิตย์ นาทอง

โรงนวพัฒน์วิทยา

164 นาง

นิตยา วงศ์ทา

โรงเรียนไตรราชวิทยา

165 นาย

นิติกร ระดม

โรงเรียนราชวินิต

166 นาง

นิพนธ์ เนียมนิยม

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

167 นาย

นิรัญ จันทร์ สง่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบุรี)

168 นาง

นุพิศ อัคพิน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

169 นาง

นุพิศ อัคพิน

โรงเรียนธาตุนารายวิทยา

170 นาย

บรรพต พงษ์ รอด

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

171 นาย

บัญชา ติละกุล

โรงเรียนส้ มป่ อยพิทยาคม

172 นาย

บุญเสริม ศึกษา

โรงเรียนอุดมศึกษา

173 นาย

บุญชม มีรัตน์

โรงเรยนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งชัน)

174 นาย

บุญชุม มีรัตน์

175 นาง

บุญญพร รักเดชะ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่า)
โรงเรียนสวัสดิ์รันาภิมขุ

176 นาย

บุญมี เขาโคกกรวด

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

177 นาง

บุษบา วาปี โส

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

178 นาง

บุษบา แสงวงค์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

179 นาง

บุษบา รัตนะวิศ

โรงเรียนไผทอุอดศึกษา

โรงเรียนอ่างเสือดา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
180 นาง

ชื่อ - สกุล
บุษบา แสงวงษ์

หน่ วยงาน
โรงเรียนธาตุนารายวิทยา สพม. 23

181 นางสาว

บุษบา บุญหมั่น

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

182 นางสาว

บุษรา เสนาหมื่น

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

183 นาย

ปฏิพทั ธ์ กิจนิตย์ชีว์

โรงเรียนนารีวิทยา

184 นางสาว

ปฏิมา ประโยชน์อดุ มกิจ

185 นางสาว
186 นางสาว

ปณิฏฐนันท์ อนันตะวัน
ปภัสรา เรืองฤทธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสวุ รรณภูมิบริหารธุรกิจ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1

187 นางสาว

ปภัสวรรณ

โรงเรียนระเบียบศึกษา

188 นางสาว

ประกิจ เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

189 นาย

ประกิจ แดงขุนทด

นักศึกษา

190 นาง

ประจิตร สวัสดิกุล

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

191 นาง

ประณัฐธิลกั ษณ์ จารุวฒ
ั นะ

โรงเรียนบัวมล(เจริญราษฎร์ อทุ ศิ )

192 นาย

ประดิษฐ์ มูลทรัพย์

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

193 นางสาว

ประนอม. หาญขุนทด

นักศึกษา

194 นาย

ประพัฒน์ อึ ้งถาวรดี

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

195 นางสาว

ปราณีต เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

196 นางสาว

ปริญญาภรณ์ แก้ วชัยฤทธิ์กุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์ เอเชีย

197 นาย

ปรีชา แวงแก้ ว

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

198 นาง

ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทกั ษ์ วิทยาคาร)

199 นาง

ปวลี รุจิรวงศ์

โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

200 นาง

ปวีณา รอดพันธุ์

โรงเรียนนารีวิทยา

201 นาย

ปองพล

กลิ่นช้ อย

202 นาง

ปอล ชมชื่น

โรงเรียนอุดมวิทยา

203 นางสาว

ปั ญจพร นิ่มมณี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

204 นาย

ปั ญจพล เชื ้อวังคา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

205 นางสาว

ปุญญพัฒน์

ทองสกุล

206 นาย

พ.อ.อ.บุรีรักษ์ คุ้มกลาง

โรงเรียนสายไหม (ทัสสนารมย์อนุสรณ์)

207 นางสาว

โรงเรียนบ้ านวังลา

208 นาย

พนาวรรณ ทองด้ วง
พยุงศักดิ์ บุญศิริ

209 นาง

พรภัทร ปิ วิสาร

โรงเรียนอุดมศึกษา

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
210 นางสาว

ชื่อ - สกุล
พรรณทิพา

หน่ วยงาน
เวชรังษี

211 นางสาว

พรรณทิพา เวชรังษี

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

212 นางสาว

พรรณนิภา สุขรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

213 นางสาว

พรรณพิไล เกษีสม

โรงเรียนต้ นแบบ

214 นาง

พักตร์ วิภา ตะเพียนทอง

โรงเรียนวัดช้ าง

215 นางสาว

พัชรา เอกสินิทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

216 นางสาว

พัชรี

ช่วงชัย

217 นาย

พิชาญ ฉิมพลี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

218 นางสาว

พิมพวรรณ คงสกุล

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

219 นางสาว

พิมพา ดวงสว่าง

220 นาง

ฟองแก้ ว ทิตาทร

โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

221 นางสาว

ฟั งฝน จังคศิริ

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

222 นางสาว

ภัทรดรา พันธุ์สีดา

โรงเรียนอนุบาลวันนางนอง

223 นางสาว

ภัทรภร วันชูเพลา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

224 นาย

ภูมิพฒ
ั น์ เฮ้ งศิริ

มหาวิทยาลัย

225 นาย

มนต์ชยั สุวรรณหงษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

226 นาย

มนตรี พันธ์คา

โรเรียนอุทยั วิทยา

227 นางสาว

มนต์สินี อยู่ปราโมทย์

โรงเรียนอุดมศึกษา

228 นาย

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

229 นางสาว

มนัญญา โสภณิก

โรงเรียน สพป. กรุงเทพ

230 นางสาว

มะลิวลั ย์ ชมภูแดง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

231 นางสาว

มุกดา โปร่งสุยา

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

232 นางสาว

มุกราตรี คาชาดี

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

233 นาง

ยุภา พรเศรษฐ์

โรงเรียนกันตังพิทยากร

234 นางสาว

ยุวดี สินชัย

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

235 นาง

รจนา พลขยัน

โรงเรียนนารีวิทยา

236 นางสาว

รชตวรรณ ศิริรัตน์

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

237 นาง

รวิวลั ย์ แก้ วใจ

โรงเรียนระเบียบศึกษา

238 นางสาว

รังสิมา ถาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

239 นางสาว

รัชนี ตังสมบู
้ รณ์

โรงเรียนนารีวิทยา

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
240 นางสาว

ชื่อ - สกุล
รัตนา ต่ายคนอง

หน่ วยงาน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง (ศูนย์เจ้ าคุณทองดา)

241 นางสาว

รับขวัญ สิทธิวงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

242 นางสาว

รัศมี วาปี กัง

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

243 นางสาว

รินา ปี ตาสัย

โรงเรียนวีระวิทยา

244 นางสาว

รุ่งนภา ประจงพร

โรงเรียนนภสร

245 นาง

ลดาวรรณ นิ่มทับทิม

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

246 นางสาว

ละมัย แป้นจุลสี

โรงเรียนบ้ านหลังเขา

247 นาง

ลัดดาวรรณ จานงบุตร

โรงเรียนบ้ านท่าตะคร้ อมิตรภาพที่ 192

248 นางสาว

ลาวัลย์ จีนทอง

โรงเรียนบ้ านหนองสาหร่าย

249 นาง

ลายอง ไวยรูปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์ เอเชีย

250 นางสาว

วงษ์ เงิน ปิ่ นน้ อ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

251 นางสาว

วชิรญาย์ อธิมงั

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

252 นางสาว

วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

253 นางสาว

วนิดา มาลาวงษ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

254 นาย

วรการ น้ อยสงวน

โรงเรียนบ้ านไพรพัฒนา

255 นางสาว

วรดา พรมนาไร่

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

256 นาง

วรนุช บรรยงบุญฤทธิ์

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

257 นาย

วรพล ศรีสร้ อย

วิทยาลัยเทคโนโลยียงั โดนพณิชการ

258 นางสาว

วรรณจันทร์ จุธากรณ์

โรงเรียนปั ญจทรัพย์มีนบุรี

259 นาง

โรงเรียนไตรราชวิทยา

260 นาย

วรรณระวี วิรัตน์
วรรณศักดิ์ ตนุมาตย์

261 นาง

วรรณา ตันเที่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

262 นาง

วรลักษณ์ ไชยเดชะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

263 นาง

วรลักษณ์ ไชยเดชะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

264 นาย

วรวุธ ถาวรทรัพย์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

265 นาย

วรัญญู ล้ อมเจริญสุข

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

266 นาย

วรัญญู อุดแก้ ว

โรงเรียนบ้ านโคกไพล

267 นางสาว

วรันธร ยองจา

โรงเรียนศรีสงั วาลย์

268 นางสาว

วริศรา ช้ างแก้ ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

269 นาย

วันชิง กูลหกุล

โรงเรียนทุ่งหงษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
270 นาง

ชื่อ - สกุล
วัลภา บุญพัดส่ง

หน่ วยงาน
โรงเรียนนารีวิทยา

271 นาย

วาฑิต พุทธปวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลาพูน

272 นาย

ว่าที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล

สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

273 นางสาว

วาสนา บุญตา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์ เนชัน่ แนล

274 นางสาว

วาสนา พลายเพ็ชร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

275 นาย

วิเชียร บุญมาก

โรงเรียนห้ วยทับทันวิทยาคม

276 นาง

วิไล อิ่มสาราญ

โรงเรียนประกอบราษฎร์ บารุง

277 นาง

วิจิตร อาสาสุข

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

278 นางสาว

วิจิตรา ศิริสจั จพิพฒ
ั น์

โรงเรียน ไผทอุดมศึกษา

279 นาย

วิชยั พวงเงิน

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

280 นางสาว

วิชตุ า เหนือกฤตสกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

281 นาย

วิทยา ประถมบุตร

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

282 นาย

วิธวัช รอดแสง

โรงเรียนอุดมวิทยา

283 นางสาว

วิภา วาปี โส

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

284 นางสาว

วิภารัตน์ ชรินทร์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

285 นาง

วิภาวี มณีเนตร

สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

286 นางสาว

วิภาวี วิราตกนก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์

287 นาง

วิมลพรรณ รักทอง

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

288 นาง

วิยดา จันทร์ ดวง

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

289 นาย

วิรัตน์ ขันพันธ์

โรงเรียนวัดเทพากร

290 นาย

วิรัตน์ คันธารัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบญ
ุ ถาวร

291 นางสาว

วิลาวรรณ สุขชัย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

292 นางสาว

วีรวรรณ กิจเจริญ

โรงเรียนไตรราชวิทยา

293 นางสาว

วีรวรรณ สุขสวัสดิ์จุ

โรงเรียนไตรราชวิทยา

294 นาย

วีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

295 นางสาว

ศศิเพ็ญ จิตอุทศั น์

โรงเรียนนารีวิทยา

296 นางสาว

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

297 นาย

ศศิธารี ปรึกษาดี
ศักดิ์เลิศ รักจริง

298 นาย

ศักดิ์โสภณ ดารากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

300 นาง

ศิริพนั ธ์ เกตุไชโย

โรงเรียนนภสร

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
301 นาย

ชื่อ - สกุล
ศุภรงค์ สว่างงามวงศ์

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดเทวสุนทร

302 นางสาว

ศุภลักษณ์ ผลแก้ ว

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

303 นาง

ศุภวรรณ สุมารินทร์

โรงเรียนนารีวิทยา

304 นางสาว

สโรชา พิมพา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

305 นาย

สงกรานต์ ไกรยวงษ์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

306 นางสาว

สถาพร สอนกนิษฐ์

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

307 นางสาว

สถาพร กลางคาร

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

308 นาย

สมโรจน์ เตียงนิล

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

309 นาง

สมใจ เผ่าดิษฐ

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

310 นาย

สมคิด อาดา

โรงเรียนอิสลามสันติชน

311 นาง

สมจิต สอนกล้ า

เครือข่ายแม่หญิงสุรินทร์

312 นาง

สมจิตร์ หอไตรรงค์

โรงเรียนจันทรวิชา

313 นาย

สมชาย ประภาสะโนบล

วิทยาลัยเทคโนโลยีฝีมือปั ญจวิทยา

314 นาย

สมบัติ พิมพ์จนั ทร์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

315 นาง

สมพิศ เก่งพานิช

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

316 นาง

สมพิศ โคมกระจ่าง

โรงเรียนวัดใหม่ลานกแขวก

317 นาง

สมฤดี ปิ่ นแก้ ว

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

318 นาย

โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

319 นาย

สรยศ พนายางกูร
สรศักดิ์ ไสยะหุต

320 นางสาว

สร้ อยสุดาร์ ธรรมศร

โรงเรียนวัดบางเลน

321 นางสาว

สว่างจิตต์ สุขสุทพิ ย์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

322 นาย

สานิต หนูสงวน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

323 นางสาว

สายสุดา กิจประยูร

โรงเรียนธิดาแม่พระ

324 นาง

โรงเรียนวัดศรีหราษฎร์ ศรัทธา

325 นาย

สาอาง ทรงกิติพิศาล
สิทธิศกั ดิ์ แก้ วสอนทะเล

326 นาย

สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

327 นาย

สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

328 นาย

สุชาติ เทสันตะ

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

329 นางสาว

สุดใจ นาคชัง

โรงเรียนนารีวิทยา

330 นางสาว

สุดารัตน์ แสนคา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
331 นาง

ชื่อ - สกุล
สุทธิรัก มหาเมฆ

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดดอนขาด

332 นาย

สุทศั น์ เหมทานนท์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

333 นาย

สุทศั น์ วังกระธาตุ

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม 22

334 นางสาว

สุธนา โสมดา

โรงเรียนต้ นแบบ

335 นาง

สุนิษา สุขสวัสดิ์

รร.ต้ นบากราษฎร์ บารุง

336 นาง

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

337 นาย

สุนีรัตน์ เบ้ าจังหาร
สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว

338 นางสาว

สุพร แกล้ วกล้ าหาญ

ร.ร. นวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า

339 นางสาว

สุพร แกล้ วกล้ าหาญ

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียนมอุดมน้ อมเกล้ า

340 นาง

สุพรรณ รนะภูมิ

341 นางสาว

สุพรรณี อินค้ า

โรงเรียนมีนบุรีศกึ ษา
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

342 นาง

สุพคั สรา ภิรัฐพงศ์ธนากร

โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนุสรณ์)

343 นาง

สุพตั รา มัธยมชาติ

โรงเรียนนารีวิทยา

344 นาง

สุพตั รา อันฐาเชษ

โรงเรียนวัดบางเลน

345 นาย

สุพศั พงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

346 นางสาว

สุภทัต กลิ่นประทุม

นักศึกษา

347 นางสาว

สุภาภรณ์ ใจทน

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

348 นาง

สุภาภรณ์ ดอกแก้ วดี

349 นางสาว

สุมนมาลย์ อินทรง

สานัดงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ิ
โรงเรียนคอมพ่วเตอร์
กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

350 นางสาว

สุมาลี มีพงษ์

โรงเรียนปิ ยะพงษ์ วิทยา

351 นาย

โรงเรียนต้ นบากราษฎร์ บารุง จ. ตรัง

352 นาย

สุรพล มุสิกพันธ์
สุรพลศักดิ์ ชลกาญพจน์

353 นาย

สุรศักดิ์ การุณ

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพฯ

354 นาย

สุรสีห์ จันทร์ สงั สา

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

355 นางสาว

สุรีรัตน์ ประเสริฐภักดิ์

โรงเรียนกอบวิทยา

356 นาง

สุวคนธ์ ช้ างคนมี

โรงเรียนสายอักษร

357 นางสาว

สุวรรณา เสมศรี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

358 นางสาว

หัตถากรณ์ เสาร์ เรือน

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร์ 50

359 นาย

อเนก นาคเจริญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

360 นาย

อดุลย์ ชูเนตร์

โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
361 นางสาว

ชื่อ - สกุล

362 นางสาว

โรงเรียนนภสร

363 นาย

อนงรัก กลิ่นลัน่ ทม
อนะวัช โพธิ์อ่อน

364 นาย

อนุชิต บัวพุฒ

สพป.หนองคาย เขต 2

365 นาย
366 นาย

อนุวฒ
ั น์ ธัมมะบาละ
อภสอทธิ์ ทองโคตร

โรงเรียนวัดลาพระยา (แซ่มร้ อยวิทยา)
มหาวิัทยาลัย

367 นาย

อภิวฒ
ั น์ แสนคุ้ม

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

368 นาง

อมรพรรณ ทิพย์พงษ์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

369 นาง

อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

370 นางสาว

อมรรัตน์ จาเนียรทาง

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

371 นางสาว

อรชา โม้ จ่าง

โรเรียนอุทยั วิทยา

372 นาย

อรรถพงษ์ แก้ วเถื่อน

โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

373 นาย

อรรถพล

คเชนทร์ เชื ้อ

374 นาย

อรรถพล พิเศษศักดิ์

โรงเรียนมารีย์แก้ งคร้ อ

375 นาง

อรอุมา โคตรนาวัง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

376 นาย

อรุณ กมลมา

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

377 นางสาว

อลิสา ดวงจิตเลิศขจร

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

378 นางสาว

อสุนี ศรีทากุล

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

379 นางสาว

อังณัฐสกุล ชัยฤทธิ์พงศภัค

โรงเรียนปั ญจทรัพย์มีนบุรี

380 นางสาว

อัจฉรา รักสนิท

โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภช(ราชฑัณฑ์อปุ ถัมภ์)

381 นางสาว

อัญชลี ใจกุศลดารง

โรงเรียนศรีสงั วาลย์

382 นางสาว

อัญชัน ทับทิมดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

383 นางสาว

อัญชุลี ขันทอง

นักศึกษา

384 นางสาว

อัมพร เจริญสุข

โรงเรียนไตรราชวิทยา

385 นางสาว

อัมภิกา วันศรี

โรงเรียนมีนบุรีศกึ ษา

386 นาง

อาจรีย์ แปงการิยา

โรงเรียนอุดมวิทยา

387 นาย

อาทร แก้ วสังข์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

388 นางสาว

อารยา ภานุศรี

โรงเรียนนารีวิทยา

389 นางสาว

อารวรรณ์ บังเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

390 นางสาว

อารียา ใบดีกาดี

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

อธิตยา อรรถสาร

หน่ วยงาน
นักศึกษา
โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
391 นางสาว

ชื่อ - สกุล
อารีรัตน์ มีสขุ

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

392 นาย

อานวยพร สอิ ้งทอง

โรงเรียนวัดชีปะขาว

393 นางสาว

อุบล ปะระไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข

394 นาง

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

395 นาง

อุบลวรรณ งามศิริผล
อุรุพร พงษ์ ชยั สิทธิ์

396 นาง

อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

397 นาง

ฮินดล เดชเสถียร

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

398 นางสาว

สุจิตรา พาที

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

399 นางสาว

กัญณิกา รินชัย

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

400 นางสาว

พรทิพย์ จันทราช

โรงเรียนไผทอุมศึกษา

401 นางสาว

ธนภรณ์ เมืองมูล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

402 นาย

สิทธิพงษ์ จันทร์ สว่าง

โรงเรียนโพนพิทยาคม

403 นาง

อรชร เชี่ยวชาญวิศวกิจ

สมาคมเทียนธรรมสิริ

404 นางสาว

เจติยา ดากระบุตร

โรงเรียนวัดบางจิก

405 นาย

กุลชาติ จังภัทรพงศา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

406 นาย

เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

407 นาย

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

408 นางสาว

พรพิลาส วราพงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

409 นาง

อัมพร รัตนวิจิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

410 นาง

อรอนงค์ สุขปลอด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

411 นางสาว

ปฐมาวดี บุญโนนเต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

412 นางสาว

เรณู พัฒนะแสง

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

413 นาง

ธิดารัตน์ วังวร

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

414 นางสาว

ปิ ยมาศ วงษ์ ประยูร

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

415 นางสาว

นางสาวสุปราณี พูลณรงค์

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

416 นางสาว

มนัสนันท์ ราตรีหว่าง

วิทยาลัยอาชีพเนินขาม

417 นาง

จารุรัชต์ แสวงมหาไชย

โรงเรียนพรมือ สพม. เขต 26

418 นางสาว

รุ้งดาว จันทร์ ทอง

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

419 นาง

ปิ ยะดา รัชนิพนธ์

โรงเรียนบ้ านหนองซ่อตะเคียนงาม

420 นางสาว

กัญนิฐนาถ บริสทุ ธิ์

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

โรงเรียนบ้ านบางกะปิ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำนพิธเี ปิ ด วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
421 นางสาว

ชื่อ - สกุล
วรรณพร ศิลาขาว

หน่ วยงาน
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

422 นางสาว

มณฑา วิชิตพงษ์

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

423 นางสาว

พรชุลี ชาญมะเริง

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

