
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๑  ระดับอำชวีะ วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นาย เกียรงไกร ดวงศร วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

2 นาย เดชศรี พนมเขตื 

3 นาย เดน่ พึง่สริุนทร์

4 นาง เบญจมาศ บรรเจิดพฒันกุล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

5 นางสาว เบญจวรรณ	วงศ์ใหญ่	 วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

6 นาง เพียงสรีุย์ เสวนิช วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

7 นาย เมธี บญุวิวฒันานนัท์ มศว

8 นาง เยาวรัตน์  เจริญรักษ์ วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

9 นาย เอนก ชมภวูงศ์

10 นาย โกศล  เลิศล า้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

11 นาย ไกรสิทธิ  เพ็ชรมณี วิทยาลยัพณิชยการบางนา

12 นาย ไชยวิช ดงหลวง มศว

13 นาย ไชยนัต์  ไชยาดลุานนัท์ วิทยาลยัเทคนิคน า้พอง

14 นาย ไพบลูย์ อคัรส วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยธุยา 

15 นาย ไพรัตน์   วิชยัภมิู วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

16 นางสาว กนกพร กิริยะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ

17 นาย กฤษฏา แซ่ลิ่ม วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ 

18 นาย กวี  ภบูวัใบ วิทยาลยัเทคโนโลยีวานรนิวาส

19 นาย กันติทตั จนัทร์ภกัดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

20 นาย กานต์   ขาเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

21 นาย กิตติศกัดิ์  วนังาม โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมน้อมเกล้า

22 นางสาว ขวญักมล ใต้ส าโรง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

23 นาย คชกร นริสาน วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

24 นาง จงใจ  ศรีใหม ่ วิทยาลยัเทคโนโลยีจรัลพิชากร 

25 นาย จารุบตุร  ทะสวุรรณ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

26 นาย จิตชยั  แก่นการ วิทยาลยัเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

27 นาย ชยัวธุ  เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

28 นาย ชยัวะุ เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

29 นาย ชาญณรงค์	          	ทองจนัทร์    วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

30 นาย ชาติชาย ตลนุจนัทร์ โรงเรียนวิทยาลยัเทคนิคพทัยา 

ล าดับ
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31 นาย ชเูกียรติ คงศิริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

32 นาย ณชยตุ  นิลแสง วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

33 นาย ณพชัร เอกภมิูพฒั
โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 23

34 นาย ณรงค์  เที่ยงสมบญุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

35 นาย ณรงค์ ไทยทอง วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 

36 นาย ณฐัพร  มาประชา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

37 นาย ณฐัภสัสร รักเกลีย้ง วิทยาลยัอาชีวศกึษาพณิชยการพิษณโุลก 

38 นางสาว ตติยาภรณ์ มาลาทอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

39 นาย ทรงพล  ทองสวสัดิ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  

40 นาย ทรงศกัดิ์ พิทกัษ์มงคล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

41 นาง ทพิาพร  สนัติตรานนท์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

42 นางสาว ธนชัพร   บญุรอด วิทยาลยัเทคโนโลยีชยับาดาล

43 นาย ธนาชยั  ถู่มาตร วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

44 นาง ธาริณี ยิ่งถาวร โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์  

45 นาย ธีรพงศ์  พงษ์ตน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

46 นาย ธีรพงศ์ พงษ์ดน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

47 นาง นงนชุ โกยสมบรูณ์  โรงเรียนสายอกัษร 

48 นาย นพดล สขุจิต วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

49 นาย นพดล สขุจิต วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

50 นาง นพวรรณ ชยัวีรพนัธ์ วิทยาลยัอาชีวศกึษากุสมุเทคโนโลยี 

51 นาย นพสิทธ์ิ   วิมลพฒิุศกัดิ์ อิสระ

52 นางสาว นางสาวพิมลมาศ	เกตฉุาย วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

53 นาง นาตยา เหมือนป่ัน้ วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

54 นาย นิรัญ จนัทร์สง่ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบรีุ) 

55 นางสาว นิราวรรณ แก่นโนนสงั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

56 นางสาว นิลฎา วชิรเมธี มศว

57 นาง บวรลกัษณ์ มะวิญธร

58 นาย บญัชาลกัษณ์  ลือสวสัดิ์ วิทยาลยัสารพดัช่างชมุพร 

59 นาย บญุมี เขาโคกกรวด  วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 
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60 นาย บญุสง่ ศิลปะ วิทยาลยัสารพดัช่างตรัง 

61 นางสาว ปฏมิา  ประโยชน์อดุมกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสวุรรณภมิูบริหารธุรกิจ 

62 นางสาว ประภาภนิ แก้วจีน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

63 นาย ปรัตถกร วิเชียร วิทยาลยัเทคนิคกาญจนบรีุ

64 นาง ปรัศนวดี   งามสงูเนิน วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบญุเรือง

65 นางสาว ปริญญาภรณ์   แก้วชยัฤทธ์ิกุล วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

66 นางสาว ปริศนา  ภู่รอด วิทยาลยัพณิชยการบางนา

67 นาย ปองพล กลิ่นช้อย

68 นางสาว ปญุญพฒัน์ ทองสกุล

69 นาย พยงุศกัดิ์  บญุศิริ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงราย 

70 นาย พกัตร์จิรา   ไกยสิทธ์ิ โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

71 นางสาว พชัรา เอกสินิทร์ วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

72 นางสาว พิไลวรรณ	มาตเลิง วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

73 นางสาว พิมพ์ประภา  อิน. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

74 นางสาว พิมลมาศ	เกตฉุาย วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

75 นาง ภคัคณฐั มว่งศรี วิทยาลยัอาชีวศกึษาพณิชยการพิษณโุลก 

76 นาย มนต์ชยั   สวุรรณหงษ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

77 นางสาว ยศวดี พนัธ์พืช มหาวิทยาลยัศรียครินทรวิโรฒประสานมิตร

78 นางสาว ยวุดี     สินชยั วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง

79 นาง รัชพินทร์		สดุประเสริฐ วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

80 นาย รัตติกาล ฤทธ์ิสธีุทร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

81 นาย ราชดิศ เพชรพลอย วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

82 นางสาว ร าเพย พิมตะขบ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

83 นาย ฤกษ์มงคล  เย็นใจ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมทุรปราการ

84 นาง ลดัดาวรรณ  จ านงบตุร โรงเรียนบ้านทา่ตะคร้อมิตรภาพที่ 192

85 นาง ล ายอง   ไวยรูปี วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

86 นาย วรพล ศรีสร้อย วิทยาลยัเทคโนโลยียงัโดนพณิชการ 

87 นาย วรรณศกัดิ์  ตนมุาตย์ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

88 นาง วรรณา ตนัเที่ยว วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภา 

89 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์
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90 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ  วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

91 นาย วรวธุ  ถาวรทรัพย์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา

92 นาย วรัญญ ู  ล้อมเจริญสขุ โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

93 นาย วชัรเทพ หสัรินทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

94 นาย วนัชิง กูลหกุล โรงเรียนทุ่งหงษา  

95 นาย วาฑิต พทุธปวน วิทยาลยัเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพนู

96 นาง วารุนี หาญดี วิทยาลยัเทคโนโลยีปทมุธานี 

97 นางสาว วาสนา  บญุตา วิทยาลยัเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชัน่แนล

98 นาย วิจิตร ขาวข า วิทยาลยัการอาชีพองค์รักษ์ 

99 นาย วิชยั หนอ่แก้ว

100 นางสาว วิชตุา  เหนือกฤตสกุล วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

101 นางสาว วิภาวี วิราตกนก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์  

102 นาย วิรัตน์ คนัธารัตน์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

103 นาย วิสตุา อรุณศรี มศว

104 นาย วีรยทุธ  พนัธุรัตน์  วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

105 นาย วีระพนัธ์     เอ่ียมสอาด วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ

106 นาย ศกัดิ์โสภณ  ดารากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

107 นาง ศนัสนีย์  		ทกุข์สญู วิทยาลยัเทคนิคสตัหบี

108 นาย ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน วิทยาลยัเทคนิคกระบี่

109 นาย สมชาย ประภาสะโนบล วิทยาลยัเทคโนโลยีฝีมือปัญจวิทยา 

110 นาง สมศิริ กลิ่นหอม วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

111 นาง สมศิริ กลิ่นหอม วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

112 นาย สานิต  หนสูงวน วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร

113 นางสาว สาริยา มยัโภคา วิทยาลยัเทคโนโลยีชมุพรบริหารธุรกิจ

114 นาย สิทธิศกัดิ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

115 นาย สคุนธ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

116 นาย สคุนธ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

117 นาย สทุศัน์ วงักระธาต ุ โรงเรียนเรณนูครวิทยานกุูล สพม 22 

118 นาง สนิุษา   สขุสวสัดิ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

119 นางสาว สพุพตัรา สขุอารีกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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120 นางสาว สพุร  แกล้วกล้าหาญ ร.ร. นวมินทราชินทูศิเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 

121 นางสาว สพุร แกล้วกล้าหาญ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิเตรียนมอดุมน้อมเกล้า 

122 นางสาว สภุาภรณ์  ใจทน โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

123 นางสาว สมิุตรา สขุเพ็งดี มศว

124 นาย สรุชา แสงทรัพย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

125 นาย สริุยา  มณีโสภา วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ กรุงเทพ  

126 นาย สวุคิน ปพุพโก วิทยาลยัเทคนิคสารภ ี

127 นางสาว สวุรรณี ธรรมรัตน์ธารา วิทยาลยับริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวกรุงเทพ

128 นางสาว หยกทพิย์ ชตาพก มศว

129 นางสาว หตัถากรณ์ เสาร์เรือน วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร์ 50

130 นาย อเนก   นาคเจริญ วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

131 นาย อเนก แสงเชียว วิทยาลยัเทคโนโลยีสมทุรปราการ (ร.เทค) 

132 นาย อธิโชค จนัทร์แจ้ง วิทยาลยับริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวกรุงเทพ

133 นาย อนนัท์ งามสะอาด วิทยาลยัเทคโนโลยีไทย- ไต้หวนั(บดีีไอ) 

134 นางสาว อรอมุา วิวฒัรางกูล วิทยาลยัเทคโนโลยีสมทุรปราการ (ช.เทค)

135 นางสาว อริศรา ชแูสงจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

136 นางสาว อญัชนั ทบัทมิดี วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

137 นาย อ านาจ  อินทร์หม่ือนไวย วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 

138 นาง อบุลวรรณ  งามศิริผล โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม

139 นาง อรชร เช่ียวชาญวิศวกิจ สมาคมเทยีนธรรมสิริ 

140 นางสาว มนสันนัท์ ราตรีหวา่ง วิทยาลยัอาชีพเนินขาม 

ล าดับ


