
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๔ สือ่สรำ้งสรรค ์ วันที ่๒๑ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นาย เกียรงไกร ดวงศร วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

2 นางสาว เจณจิรา มนัคง ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

3 นาง เนาวรัตน์ แสงสวา่ง โรงเรียนวดัชีปะขาว  

4 นางสาว เพยาว์  วงศาโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

5 นาง เพียงสรีุย์ เสวนิช วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

6 นาง เยาวรัตน์  เจริญรักษ์ วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

7 นาย โกศล  เลิศล า้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

8 นางสาว ใบบญุ ชาติบญุนิยม โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

9 นาย ไชยนัต์  ไชยาดลุานนัท์ วิทยาลยัเทคนิคน า้พอง

10 นาย ไพบลูย์ อคัรส วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยธุยา 

11 นาย ไพรัตน์   วิชยัภมิู วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

12 นางสาว กนกวรรณ  อทุยานิน โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

13 นาย กานต์   ขาเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

14 นาง กุลวดี  อศัวเสนา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

15 นาย คชกร นริสาน วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

16 นาย ครุุศาสตร์ คนหาญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

17 นาง จงใจ  ศรีใหม ่ วิทยาลยัเทคโนโลยีจรัลพิชากร 

18 นางสาว จารึกิตติ์ ตนัติวงศ์กานต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

19 นาย จารุบตุร  ทะสวุรรณ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

20 นาง จิราพร  ปทมุเทวาภบิาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

21 นางสาว ฉวีวรรณ  โพธ์ิศรี มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

22 นางสาว ชนญัญา มาพทุธ มหาวิทยาลยับรูพา

23 นาง ช่อ  ณฐัปภชัญา วิทยาลยัพณิชยการบางนา

24 นางสาว ชชัชภา ประทมุศรีขจร ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

25 นาย ชยัวธุ  เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

26 นาย ชยัวะุ เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

27 นาย ชาติชาย ตลนุจนัทร์ โรงเรียนวิทยาลยัเทคนิคพทัยา 

28 นาย ชินโชติ  พทุธมงคล โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

29 นาย ณฐกรณ์  เจริญผล โรงเรียนเจริญผลวิทยา

30 นาย ณรงค์  เที่ยงสมบญุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ล าดับ
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ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

31 นาย ณรงค์ ไทยทอง วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 

32 นาย ณรงศกัดิ์  ดิลกทพิย์รัตน์  โรงเรียนบ้านลาดพร้าว   

33 นางสาว ณฐัพร  ปลัง่สมบตัิ โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

34 นาย ณฐัพร  มาประชา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

35 นาย ณฐัภสัสร รักเกลีย้ง วิทยาลยัอาชีวศกึษาพณิชยการพิษณโุลก 

36 นางสาว ณฐิัภรณ์  แสวงผล โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

37 นางสาว ดร. พชัรา   นนัทจินดา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

38 นางสาว ่่ทวีพร พนัธุ์พาณิชยื คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

39 นาย ทศพล ศรีสาระ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

40 นาง ทพิาพร  สนัติตรานนท์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

41 นางสาว ธนชัพร   บญุรอด วิทยาลยัเทคโนโลยีชยับาดาล

42 นาย ธีรพงศ์  พงษ์ตน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

43 นาย ธีรพงศ์ พงษ์ดน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

44 นาย นิรัญ จนัทร์สง่ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบรีุ) 

45 นาย บญุสง่ ศิลปะ วิทยาลยัสารพดัช่างตรัง 

46 นาย ปฏพิทัธ์   กิจนิตย์ชีว์ โรงเรียนนารีวิทยา

47 นางสาว ปณิฏฐนนัท์ อนนัตะวนั โรงเรียนอนรุาชประสิทธ์ิ สพป. นนทบรีุ เขต 1 

48 นางสาว ปริญญาภรณ์   แก้วชยัฤทธ์ิกุล วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

49 นาย ปรีชา  แวงแก้ว วิทยาลยัพณิชยการบางนา

50 นางสาว ปรีดา  โพธ์ิส้ม โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

51 นาง ปวีณา   รอดพนัธุ์ โรงเรียนนารีวิทยา

52 นาย ปองพล กลิ่นช้อย

53 นางสาว ปญุญพฒัน์ ทองสกุล

54 นาย พยงุศกัดิ์  บญุศิริ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงราย 

55 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี

56 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

57 นาง ภคัคณฐั มว่งศรี วิทยาลยัอาชีวศกึษาพณิชยการพิษณโุลก 

58 นาย มนต์ชยั   สวุรรณหงษ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

59 นางสาว มนต์สินี อยู่ปราโมทย์  โรงเรียนอดุมศกึษา   

60 นางสาว มกุราตรี  ค าชาดี โรงเรียนพระกุมารศกึษา 

ล าดับ
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61 นางสาว ยวุดี     สินชยั วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง

62 นาง รจนา   พลขยนั โรงเรียนนารีวิทยา

63 นาย ราชดิศ เพชรพลอย วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

64 นางสาว ลาวลัย์  จีนทอง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

65 นาง ล ายอง   ไวยรูปี วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

66 นาย วรพล ศรีสร้อย วิทยาลยัเทคโนโลยียงัโดนพณิชการ 

67 นาง วรรณระวี   วิรัตน์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

68 นาย วรรณศกัดิ์  ตนมุาตย์ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

69 นาง วรรณา ตนัเที่ยว วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภา 

70 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

71 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ  วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

72 นาง วลัภา   บญุพดัสง่ โรงเรียนนารีวิทยา

73 นาย วาฑิต พทุธปวน วิทยาลยัเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพนู

74 นาย วา่ที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

75 นางสาว วิชตุา  เหนือกฤตสกุล วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

76 นาง วิภาวี มณีเนตร
สาธิตจฬุา ฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

77 นาย วิรัตน์ คนัธารัตน์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

78 นางสาว วีรวรรณ   กิจเจริญ โรงเรียนไตรราชวิทยา

79 นาย วีระพนัธ์     เอ่ียมสอาด วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ

80 นางสาว ศรัญญา  นาคก้อน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

81 นาย ศกัดิ์โสภณ  ดารากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

82 นางสาว สถาพร กลางคาร วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

83 นาย สมคิด อาด า โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

84 นาย สมบตัิ  พิมพ์จนัทร์ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

85 นางสาว สวา่งจิตต์   สขุสทุพิย์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

86 นาย สานิต  หนสูงวน วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร

87 นาย สคุนธ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

88 นาย สคุนธ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

89 นาย สทุศัน์  เหมทานนท์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบรีุ
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90 นาง สภุาภรณ์ ดอกแก้วดี ส านดังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

91 นาย สริุยา  มณีโสภา วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ กรุงเทพ  

92 นางสาว หตัถากรณ์ เสาร์เรือน วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร์ 50

93 นาย อเนก   นาคเจริญ วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

94 นาย อนนัท์ งามสะอาด วิทยาลยัเทคโนโลยีไทย- ไต้หวนั(บดีีไอ) 

95 นาย อนชิุต  บวัพฒุ สพป.หนองคาย  เขต 2

96 นาย อภสอทธ์ิ  ทองโคตร มหาวิัทยาลยั

97 นางสาว อภชิญา นนัทราทพิย์ ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

98 นางสาว อมรรัตน์ จ าเนียรทาง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

99 นางสาว อรวรรณ จรัญรักษ์ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

100 นาง อรอมุา โคตรนาวงั โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

101 นางสาว อรอมุา วิวฒัรางกูล วิทยาลยัเทคโนโลยีสมทุรปราการ (ช.เทค)

102 นางสาว อญัชนั ทบัทมิดี วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

103 นาย อาทร แก้วสงัข์
โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา ส านกังานเขตพืน้ที่ประถมศกึษา 

สระแก้ว เขต2

104 นางสาว อารวรรณ์ บงัเกิด มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

105 นาย อ านวยพร สอิง้ทอง โรงเรียนวดัชีปะขาว  

106 นาย กุลชาติ จงัภทัรพงศา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

107 นาย เลิศยศ ตรีรัตนไพบลูย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

108 นาง อมัพร รัตนวิจิตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

109 นางสาว ปฐมาวดี บญุโนนเต้ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

110 นางสาว มนสันนัท์ ราตรีหวา่ง วิทยาลยัอาชีพเนินขาม 

111 นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อตะเคียนงาม

112 นางสาว กัญนิฐนาถ บริสทุธ์ิ โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

113 นางสาว วรรณพร ศิลาขาว โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

114 นาย นิพนธ์  ภมิูประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารศกึษา

115 นาย โอม  สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

ล าดับ


