ึ ษำพิเศษ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ กำรศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
1 นางสาว

ชื่อ - สกุล
เกศรินทร์ ปุจฉาธรรม

หน่ วยงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2

นาย

เจริญ การะเกษ

โรงเรียนเลิศหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

3

นาย

เฉลียว เถื่อนเภา

โรงเรียนบ้ านตะโกล่าง

4

นางสาว

เมธวี ดอกชะเอม

โรงเรียนวัดบางเลน

5

นาง

เวียงแก้ ว คาปั นทิพย์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

6

นาย

เอนก ชมภูวงศ์

ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา

7

นาย

โอภาส มูซอ

โรงเรียนอิสลามสันติชน

8

นางสาว

ใบบุญ ชาติบญ
ุ นิยม

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

9

นาย

ไกรสร พิมพ์ประชา

รร.บ้ านแบง สพป.หนองคาน เขต 2

10

นางสาว

กนกนุช โตสุข

โรงเรียนบ้ านทุ่งยางงาม

11

นาย

กมลเทพ ชังชู

โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

12

นาย

กรพล จัน่ จิรภัทร

โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา

13

นาง

กรรณิการ์ ยาประเสริฐ

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

14

นาง

กัณหา เภกานนท์

โรงเรียนอุดมศึกษา

15

นางสาว

ขนิษฐา อานักมณี

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์ อนุสรณ์

16

นาง

ขวัญเดือน

ปานขวัญ

17

นางสาว

คาพร กองเตย

โรงเรียนแดงเป้า

18

นาย

โรงเรียนวังน้ อยวิทยาภูมิ

19

นางสาว

คุณาวุฒิ เดชเสถียร
จตุพร ศักดิ์ทพิ ยรัตน์

20

นางสาว

จรรยา หาญรบ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

21

นาง

จริยา สุขสมนาค

โรงเรียนไตรราชวิทยา

22

นางสาว

จันทนา แจ้ งประจักษ์

โรงเรียนวัดพังม่วง

23

นางสาว

จันทร์ เพ็ญ สุหา

โรงเรียนวัดรวก

24

นางสาว

จิราพร เสนานอก

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

25

นาง

จิราพร ปทุมเทวาภิบาล

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

26

นาง

จุฑามาศ พลเสน

สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

27

นางสาว

จุฬาลักษณ์ แดงงาม

โรงเรียนไตรราชวิทยา

28

นาย

ชรินทร ทักษิณประภา

โรงเรียนบ้ านลาภูรา สพป.ตรัง เขต2

29

นางสาว

ชัชชภา ประทุมศรีขจร

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

30

นาง

ชัชมน เกิดผล

รร.เลิศหลเ้้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ึ ษำพิเศษ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ กำรศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
31 นางสาว

ชื่อ - สกุล
ชินรัตน์ ยะอบทอง

หน่ วยงาน

32

นาง

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

33

นาย

ฐิ ติมน นาคครูฑ
ณรงศักดิ์ ดิลกทิพย์รัตน์

34

นางสาว

ณะสา โชคอานวย

ภาคประชาสังคม

35

นาย

ณัฐฐ์ ปพน โพธฺิประสิทธิ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

36

นางสาว

ณัฐณิช. มูลสาร

โรงเรียนบ้ านดงมัน

37

นาย

ณัฐพล ณรงค์เดชา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

38

นาย

ณัฐวุฒิ นามวงศ์

โรงเรียนบ้ านหนองค้ า

39

นางสาว

ดร. น ้าทิพย์ งามสุทธา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

40

นางสาว

ดร. พัชรา นันทจินดา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

41

นางสาว

ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบั ประไมย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

42

นาง

ดารนี จันทา

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

43

นาย

ทศพล ศรีสาระ

โรงเรียนบ้ านแพงพิทยาคม

44

นางสาว

ทองคา พันธุ์พฤกษ์

สมาคมผู้ปกครอง

45

นาง

ทิพย์สดุ า แสงโกเมน

โรงเรียนพิบลู ย์อปุ ถัมภ์

46

นาง

ทิพย์สนุ ี อิ่มวุฒิ

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

47

นางสาว

ธนัชชา เขียวหวาน

โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

48

นาย

ธวัชชัย ชมกระโทก

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

49

นาง

ธัญญ์นลิน มัธยมจันทร์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

50

นาง

นพรพรรณ วงศ์ประณุท

โรงเรียนสายอักษร

51

นางสาว

นพรัตน์ อรทัย

โรงเรียนทุ่งน้ อย

52

นาง

นันท์นภัส ชูศรีจนั ทร์

โรงเรียนวัดดอนตาจีน

53

นาย

นาย อนันต์. ทรายทอง

ชุมชน. เก้ าพัฒนา

54

นาง

นิตยา วงศ์ทา

โรงเรียนไตรราชวิทยา

55

นาย

บรรพต พงษ์ รอด

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

56

นาย

บุญเสริม ศึกษา

โรงเรียนอุดมศึกษา

57

นางสาว

บุษบา บุญหมั่น

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

58

นางสาว

บุษรา เสนาหมื่น

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

59

นางสาว

ปณิฏฐนันท์ อนันตะวัน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1

60

นางสาว

ประกิจ เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้ านลาดพร้ าว

ึ ษำพิเศษ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ กำรศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
61 นาง

ชื่อ - สกุล
ประจิตร สวัสดิกุล

หน่ วยงาน

62

นาย

ประพงศ์ ชูตรัง

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

63

นางสาว

ปราณีต เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

64

นาง

ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทกั ษ์ วิทยาคาร)

65

นาย

พ.อ.อ.บุรีรักษ์ คุ้มกลาง

โรงเรียนสายไหม (ทัสสนารมย์อนุสรณ์)

66

นาง

พรกลม สุมงคล

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

67

นาง

พรภัทร ปิ วิสาร

โรงเรียนอุดมศึกษา

68

นาง

พักตร์ วิภา ตะเพียนทอง

โรงเรียนวัดช้ าง

69

นาง

พัชราภรณ์

สมานพงษ์

70

นาย

พัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ

โรงเรียนบ้ านดงมัน

71

นางสาว

พิมพา ดวงสว่าง

โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

72

นาง

พิมหฤทัย ศรีมมงคล

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

73

นาย

พิศทุ ธ์ปภาณ จินะวงค์

74

นาง

ฟองแก้ ว ทิตาทร

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

75

นางสาว

ฟั งฝน จังคศิริ

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

76

นางสาว

มนต์สินี อยู่ปราโมทย์

โรงเรียนอุดมศึกษา

77

นางสาว

รชตวรรณ ศิริรัตน์

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

78

นาย

รัฐพงษ์ รัฐสมุทร

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา 2

79

นางสาว

รัตนา ต่ายคนอง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง (ศูนย์เจ้ าคุณทองดา)

80

นางสาว

รินา ปี ตาสัย

โรงเรียนวีระวิทยา

81

นางสาว

ลัดดาวัลย์ เจริญรอด

โรงเรียนศรีสงั วาลย์

82

นาย

วรการ น้ อยสงวน

โรงเรียนบ้ านไพรพัฒนา

83

นางสาว

วรดา พรมนาไร่

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

84

นาง

วรนุช บรรยงบุญฤทธิ์

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

85

นาง

วรรณระวี วิรัตน์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

86

นาย

วรัญญู อุดแก้ ว

โรงเรียนบ้ านโคกไพล

87

นางสาว

วรันธร ยองจา

โรงเรียนศรีสงั วาลย์

88

นาง

วราภรณ์ เมฆขาว

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

89

นาย

ว่าที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล

90

นางสาว

วารุณี ดวงแก้ ว

สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
โรงเรีียนวัดรวก

ึ ษำพิเศษ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ กำรศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
91 นาย

ชื่อ - สกุล
วิชยั พวงเงิน

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

92

นาย

วิรัตน์ ขันพันธ์

โรงเรียนวัดเทพากร

93

นางสาว

วีรวรรณ กิจเจริญ

โรงเรียนไตรราชวิทยา

94

นางสาว

วีรวรรณ สุขสวัสดิ์จุ

โรงเรียนไตรราชวิทยา

95

นางสาว

ศิริพร พรมทา

รร.เลิศหลเ้้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

96

นางสาว

ศิริพร สลีวงศ์

โรงเรียนคลองสองต้ นนุ่น

97

นางสาว

สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา

โรงเรียนวัดคันทด

98

นาย

สงกรานต์ ไกรยวงษ์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

99

นาย

สมโรจน์ เตียงนิล

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

100 นาง

สมใจ เผ่าดิษฐ

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

101 นาย

สมคิด อาดา

โรงเรียนอิสลามสันติชน

102 นาง

สมจิตร์ หอไตรรงค์

โรงเรียนจันทรวิชา

103 นาง

สมพิศ เก่งพานิช

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

104 นาง

สมฤดี ปิ่ นแก้ ว

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

105 นาย

สมัย ทาบทา

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

106 นาย

สรยศ พนายางกูร

โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

107 นางสาว

สร้ อยสุดาร์ ธรรมศร

โรงเรียนวัดบางเลน

108 นางสาว

สว่างจิตต์ สุขสุทพิ ย์

โรงเรียนไตรราชวิทยา

109 นาง

สิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ

โรงเรียนวัดลาบัว สพป.สพ.1

110 นางสาว

สิวาลัย สวัสดีรักษา

โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย 2

111 นาย

สุชาติ เทสันตะ

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

112 นาย

สุดใจ มูลสาร

โรงเรียนบ้ านดงมัน

113 นาง

สุทธิรัก มหาเมฆ

114 นางสาว

สุพรรณี อินค้ า

โรงเรียนวัดดอนขาด
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

115 นาง

สุพคั สรา ภิรัฐพงศ์ธนากร

โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนุสรณ์)

116 นาง

สุพตั รา อันฐาเชษ

117 นางสาว

สุมนมาลย์ อินทรง

โรงเรียนวัดบางเลน
ิ
โรงเรียนคอมพ่วเตอร์
กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

118 นางสาว

สุมาลี มีพงษ์

โรงเรียนปิ ยะพงษ์ วิทยา

119 นาย

สุรพล มุสิกพันธ์
สุรพลศักดิ์ ชลกาญพจน์

โรงเรียนต้ นบากราษฎร์ บารุง จ. ตรัง

120 นาย

หน่ วยงาน

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

ึ ษำพิเศษ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๓ กำรศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
121 นางสาว

ชื่อ - สกุล
หฤทัย วางอภัย

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

122 นางสาว

อภิชญา นันทราทิพย์

สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

123 นางสาว

อรชา โม้ จ่าง

โรเรียนอุทยั วิทยา

124 นาย

อรรถพล

คเชนทร์ เชื ้อ

125 นาย

อรรถพล พิเศษศักดิ์

โรงเรียนมารีย์แก้ งคร้ อ

126 นาง

อรอุมา โคตรนาวัง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

127 นางสาว

อัญชลี ใจกุศลดารง

โรงเรียนศรีสงั วาลย์

128 นางสาว

อัญชุลี ขันทอง

นักศึกษา

129 นางสาว

อัมพร เจริญสุข

โรงเรียนไตรราชวิทยา

130 นาย

อาทร แก้ วสังข์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สานักงานเขตพื ้นที่ประถมศึกษา สระแก้ ว
เขต2

131 นางสาว

อารวรรณ์ บังเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

132 นาง

อุรุพร พงษ์ ชยั สิทธิ์

โรงเรียนบ้ านบางกะปิ

133 นาง

อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

134 นาง

ฮินดล เดชเสถียร

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

135 นางสาว

สุจิตรา พาที

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

136 นางสาว

กัญณิกา รินชัย

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

137 นางสาว

พรทิพย์ จันทราช

โรงเรียนไผทอุมศึกษา

138 นางสาว

ธนภรณ์ เมืองมูล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

139 นางสาว

ปฐมาวดี บุญโนนเต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

140 นางสาว

เรณู พัฒนะแสง

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

141 นาง

ธิดารัตน์ วังวร

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

142 นาง

ปิ ยะดา รัชนิพนธ์

โรงเรียนบ้ านหนองซ่อตะเคียนงาม

143 นางสาว

อรยา เทศงามถ้ วน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

144 นาย

อธิคม โชคสุนนั ท์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

