จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ ระดับมัธยม วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
1 นางสาว

ชื่อ - สกุล
เจริยพร มะละเจริญ

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดดอนพุดซา

2

นาย

เจษฎากร สาคันลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

นาง

เบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

4

นางสาว

เพ็ญพักตร์ วาปี กัง

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

5

นาง

เพ็ญศรี มะนิตรัมย์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

6

นาง

เวียงแก้ ว คาปั นทิพย์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

7

นาย

เสรี อุปถัมภ์

ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

8

นางสาว

เสาวลักษณ์ นาคสงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9

นาง

เอมอร ปิ ตมานุรักษ์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

10 นาง

แสงดาว เพ็ชร์ พราว

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

11 นาย

โอภาส มูซอ

โรงเรียนอิสลามสันติชน

12 นาย

ไกรสร พิมพ์ประชา

รร.บ้ านแบง สพป.หนองคาน เขต 2

13 นาย

กณวรรธน์ ทองจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 นาย

กนก จาปามูล

โรงเรียนบ้ านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

15 นางสาว

กนกกานต์ ปานจินดา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 นางสาว

กนกพร กิริยะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ

17 นางสาว

กนกวรรณ โพธิ์พยัคฆ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 นาย

กมลเทพ ชังชู

โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

19 นาง

กรรณิการ์ ยาประเสริฐ

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

20 นาย

กรรยา พรรณา

โรงเรียนมัธยมบ้ านบางกะปิ

21 นาย

กฤษฏา แซ่ลิ่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

22 นางสาว

กวินทิพย์ ไชยพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 นาง

กัลยา หาญคา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 นางสาว

กิ่งกนก กิมานันท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 นาย

กิตติคณ
ุ กฤดากร สุขปั ญญา

โรงเรียนกบินทร์ วิทยา

26 นาย

โรงเรียนนภสร

27 นาย

กิตติชยั ศรีทองอินทร์
กิตติศกั ดิ์ วันงาม

28 นางสาว

ขนิษฐา อานักมณี

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์ อนุสรณ์

29 นางสาว

คมขวัญ คงรอด

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

30 นาง

จริยา สุขสมนาค

โรงเรียนไตรราชวิทยา

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมน้ อมเกล้ า

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ ระดับมัธยม วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
31 นาย

ชื่อ - สกุล
จิณณภัทร พิบลู ย์วิทติ ธารง

หน่ วยงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมน้ อมเกล้ า

32 นาย

ฉัฐวัสส์ ดวงจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

33 นาย

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

34 นาย

ชญาวัต สอิ ้งรัมย์
ชานน สิทธิ์ภานุวงค์

35 นาย

ชูชาติ เจริญชัยไธสงค์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

36 นางสาว

ณฐพร พลศาลา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

37 นาย

ณพัชร เอกภูมิพฒ
ั

โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23

38 นางสาว

ณัจฉรียา ชินเเข

39 นาย

ณัฐชานนท์ นิลกลาง

40 นางสาว

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

41 นาย

ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบั ประไมย
ทรงพล ทองสวัสดิ์

42 นาย

ทรงวุฒิ แก้ วเรียน

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

43 นาย

ทัศมลน์ พรมศิริ

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

44 นาย

ธนิต ทองอาจ

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

45 นาย

ธวัชชัย ลูกรัตน์

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

46 นาง

ธาริณี ยิ่งถาวร

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

47 นาง

ธิกานดา ศรีสาคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 นาย

ธีรติ ล่วนเส้ ง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

49 นาง

นงนุช โกยสมบูรณ์

โรงเรียนสายอักษร

50 นางสาว

นวลจันทร์ ช่องดารากุล

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

51 นาย

นันทวัฒน์ เชงขุนทด

นักศึกษา

52 นาย

นาย อนันต์. ทรายทอง

ชุมชน. เก้ าพัฒนา

53 นางสาว

น ้าฝน หินจาปา

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

54 นาง

นิดา จินตนปั ญญา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

55 นาย

นิติกร ระดม

โรงเรียนราชวินิต

56 นาง

นิพนธ์ เนียมนิยม

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

57 นาง

นุพิศ อัคพิน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

58 นาง

นุพิศ อัคพิน

โรงเรียนธาตุนารายวิทยา

59 นาย

บัญชา ติละกุล

โรงเรียนส้ มป่ อยพิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ ระดับมัธยม วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
60 นาย

ชื่อ - สกุล
บุญเสริม ศึกษา

หน่ วยงาน

61 นาย

บุญชม มีรัตน์

62 นาง

บุญญพร รักเดชะ

โรงเรยนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งชัน)
โรงเรียนสวัสดิ์รันาภิมขุ

63 นาง

บุษบา แสงวงค์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

64 นาง

บุษบา แสงวงษ์

โรงเรียนธาตุนารายวิทยา สพม. 23

65 นาย

ปฏิภาณ พัดชุนทด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 นางสาว

ปภัสวรรณ

โรงเรียนระเบียบศึกษา

67 นางสาว

ประกิจ เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

68 นาย

ประกิจ แดงขุนทด

นักศึกษา

69 นางสาว

ประนอม. หาญขุนทด

นักศึกษา

70 นาย

ประวันวิทย์ มาเทศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

71 นางสาว

ปราณีต เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

72 นางสาว

ปั ญจพร นิ่มมณี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

73 นาย

ปั ญจพล เชื ้อวังคา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

74 นาย

พ.อ.อ.บุรีรักษ์ คุ้มกลาง

โรงเรียนสายไหม (ทัสสนารมย์อนุสรณ์)

75 นางสาว

พรรณนิภา สุขรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

76 นางสาว

พรรณพิไล เกษีสม

โรงเรียนต้ นแบบ

77 นาย

พิชาญ ฉิมพลี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

78 นาง

พิมหฤทัย ศรีมมงคล

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

79 นาย

พีรณัฐ ปรัชญาวุฒิรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

80 นางสาว

ฟั งฝน จังคศิริ

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

81 นางสาว

ภัทรภร วันชูเพลา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

82 นาย

ภูชิต ทรัพย์เพิม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

83 นาย

ภูมิพฒ
ั น์ เฮ้ งศิริ

มหาวิทยาลัย

84 นาย

มนตรี พันธ์คา

โรเรียนอุทยั วิทยา

85 นาย

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

86 นางสาว

มะลิวลั ย์ ชมภูแดง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

87 นาง

ยุภา พรเศรษฐ์

โรงเรียนกันตังพิทยากร

88 นาง

รวิวลั ย์ แก้ วใจ

โรงเรียนระเบียบศึกษา

89 นางสาว

รังสิมา ถาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

โรงเรียนอุดมศึกษา

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ ระดับมัธยม วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
90 นาย

ชื่อ - สกุล
รัฐพงษ์ รัฐสมุทร

หน่ วยงาน
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา 2

91 นางสาว

รับขวัญ สิทธิวงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

92 นาง

ลดาวรรณ นิ่มทับทิม

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

93 นาง

ลัดดาวรรณ จานงบุตร

โรงเรียนบ้ านท่าตะคร้ อมิตรภาพที่ 192

94 นางสาว

วรรธนันท์ กิติคณ
ุ านนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

95 นาย

วรัญญู อุดแก้ ว

โรงเรียนบ้ านโคกไพล

96 นางสาว

วริศรา ช้ างแก้ ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

97 นาย

วันชิง กูลหกุล

โรงเรียนทุ่งหงษา

98 นางสาว

วาสนา พลายเพ็ชร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

99 นาย

วิเชียร บุญมาก

โรงเรียนห้ วยทับทันวิทยาคม

100 นางสาว

วิจิตรา ศิริสจั จพิพฒ
ั น์

โรงเรียน ไผทอุดมศึกษา

101 นาย

วิทยา ประถมบุตร

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

102 นางสาว

วิภารัตน์ ชรินทร์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

103 นางสาว

วิภาวี วิราตกนก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์

104 นาง

วิมลพรรณ รักทอง

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

105 นางสาว

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

106 นาย

ศศิธารี ปรึกษาดี
ศักดิ์เลิศ รักจริง

107 นางสาว

ศุภลักษณ์ ผลแก้ ว

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

108 นางสาว

สโรชา พิมพา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

109 นาย

สงกรานต์ ไกรยวงษ์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

110 นางสาว

สถาพร สอนกนิษฐ์

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

111 นาง

สมใจ เผ่าดิษฐ

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

112 นาง

สมจิต สอนกล้ า

เครือข่ายแม่หญิงสุรินทร์

113 นาย

สมชาย ประภาสะโนบล

วิทยาลัยเทคโนโลยีฝีมือปั ญจวิทยา

114 นาง

สมฤดี ปิ่ นแก้ ว
สรศักดิ์ ไสยะหุต

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว
โรงเรียนธิดาแม่พระ

117 นาย

สายสุดา กิจประยูร
สิทธิศกั ดิ์ แก้ วสอนทะเล

118 นางสาว

สิวาลัย สวัสดีรักษา

โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย 2

119 นางสาว

สุดใจ นาคชัง

โรงเรียนนารีวิทยา

115 นาย
116 นางสาว

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ ระดับมัธยม วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
120 นางสาว

ชื่อ - สกุล
สุดารัตน์ แสนคา

หน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

121 นาย

สุทศั น์ วังกระธาตุ

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม 22

122 นางสาว

โรงเรียนต้ นแบบ

123 นาย

สุธนา โสมดา
สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว

124 นางสาว

สุพร แกล้ วกล้ าหาญ

ร.ร. นวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า

125 นางสาว

สุพร แกล้ วกล้ าหาญ

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียนมอุดมน้ อมเกล้ า

126 นาง

สุพตั รา มัธยมชาติ

โรงเรียนนารีวิทยา

127 นางสาว

สุภทัต กลิ่นประทุม

นักศึกษา

128 นาย

สุรสีห์ จันทร์ สงั สา

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

129 นาย

สุวคิน ปุพพโก

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

130 นาย

อดุลย์ ชูเนตร์

โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2

131 นางสาว

นักศึกษา

132 นาย

อธิตยา อรรถสาร
อนะวัช โพธิ์อ่อน

133 นาย

อนุวฒ
ั น์ ธัมมะบาละ

โรงเรียนวัดลาพระยา (แซ่มร้ อยวิทยา)

134 นาง

อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

135 นาย

อรรถพงษ์ แก้ วเถื่อน

โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

136 นางสาว

อลิสา ดวงจิตเลิศขจร

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

137 นางสาว

อัญชุลี ขันทอง

นักศึกษา

138 นางสาว

อารยา ภานุศรี

โรงเรียนนารีวิทยา

139 นาง

อุบลวรรณ งามศิริผล

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

140 นาย

สิทธิพงษ์ จันทร์ สว่าง

โรงเรียนโพนพิทยาคม

141 นาย

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

142 นางสาว

พรพิลาส วราพงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

143 นางสาว

เรณู พัฒนะแสง

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

144 นาง

ธิดารัตน์ วังวร

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

145 นาง

จารุรัชต์ แสวงมหาไชย

โรงเรียนพรมือ สพม. เขต 26

146 นางสาว

รุ้งดาว จันทร์ ทอง

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

147 นางสาว

อรยา เทศงามถ้ วน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

148 นาย

อดุลย์ เกษไทยสงค์

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

