
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  Best Practice และรว่มพธิปิีด วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกตชนก   ไชยตรี โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

2 นางสาว เจณจิรา มนัคง ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

3 นาย เจริญ   การะเกษ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

4 นางสาว เจริยพร  มะละเจริญ โรงเรียนวดัดอนพดุซา   

5 นาย เฉลียว  เถ่ือนเภา โรงเรียนบ้านตะโกลา่ง 

6 นาง เบญจมาศ บรรเจิดพฒันกุล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

7 นางสาว เพชรรัตน์  สงัวาระ โรงเรียนวดัดอนพดุซา

8 นาง เพียงสรีุย์ เสวนิช วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

9 นางสาว เมธวี  ดอกชะเอม โรงเรียนวดับางเลน

10 นางสาว เมธาวี  เชือ้สาย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

11 นาง เยาวรัตน์  เจริญรักษ์ วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

12 นาง เวียงแก้ว   ค าปันทพิย์ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

13 นาย เสรี  อปุถัมภ์ ศนูย์สมนุไพรตะบลัไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

14 นาย เอนก ชมภวูงศ์

15 นาย เอนก   ชมภวูงศ์ ร.ร.เพชรรัตนราชสดุา

16 นาง แสงดาว  เพ็ชร์พราว โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

17 นาย โอภาส มซูอ โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

18 นางสาว ใบบญุ ชาติบญุนิยม โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

19 นาย ไชยนัต์  ไชยาดลุานนัท์ วิทยาลยัเทคนิคน า้พอง

20 นาย ไพบลูย์ อคัรส วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยธุยา 

21 นางสาว กนกนชุ  โตสขุ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

22 นาย กรพล  จัน่จิรภทัร โรงเรียนวฒันานนท์วิทยา 

23 นาง กรรณิการ์  ยาประเสริฐ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

24 นาย กฤษฏา แซ่ลิ่ม วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ 

25 นาง กัณหา เภกานนท์ โรงเรียนอดุมศกึษา   

26 นาง กัลยา  หาญค า โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

27 นาย กานต์   ขาเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

28 นางสาว ก่ิงกนก กิมานนัท์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

29 นาย กิตติคณุกฤดากร สขุปัญญา โรงเรียนกบนิทร์วิทยา

30 นางสาว ขนิษฐา อ านกัมณี โรงเรียนรัษฏานปุระดิษฐ์อนสุรณ์ 
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31 นาง ขวญัเดือน ปานขวญั 

32 นาย คชกร นริสาน วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

33 นางสาว ค าพร  กองเตย โรงเรียนแดงเป้า

34 นาย ครุุศาสตร์ คนหาญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

35 นาง จงใจ  ศรีใหม ่ วิทยาลยัเทคโนโลยีจรัลพิชากร 

36 นาย จตรุวฒัน์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

37 นาง จนัทร์เพ็ญ  ทองอ่อน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

38 นางสาว จารึกิตติ์ ตนัติวงศ์กานต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

39 นาย จารุบตุร  ทะสวุรรณ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

40 นาย จิตชยั  แก่นการ วิทยาลยัเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

41 นาง จิราพร  ปทมุเทวาภบิาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

42 นางสาว จฬุาลกัษณ์  แดงงาม โรงเรียนไตรราชวิทยา

43 นาย ชญาวตั สอิง้รัมย์ โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

44 นางสาว ชนญัญา มาพทุธ มหาวิทยาลยับรูพา

45 นาง ช่อ  ณฐัปภชัญา วิทยาลยัพณิชยการบางนา

46 นางสาว ชชัชภา ประทมุศรีขจร ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

47 นาง ชชัมน  เกิดผล รร.เลิศหลเ้า้ ถนนเกษตร-นวมินทร์

48 นาย ชยัวธุ  เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

49 นาย ชยัวะุ เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

50 นาย ชาติชาย ตลนุจนัทร์ โรงเรียนวิทยาลยัเทคนิคพทัยา 

51 นางสาว ชินรัตน์  ยะอบทอง โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

52 นาย ชชูาติ เจริญชยัไธสงค์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

53 นาง ฐิติมน  นาคครูฑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

54 นาย ณชยตุ  นิลแสง วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

55 นางสาว ณฐพร พลศาลา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

56 นาย ณรงค์  เที่ยงสมบญุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

57 นาย ณรงค์ ไทยทอง วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 

58 นาย ณรงศกัดิ์  ดิลกทพิย์รัตน์  โรงเรียนบ้านลาดพร้าว   

59 นาง ณอร บญุปกครอง โรงเรียนวดัดอนพดุซา สพป.อย.1

60 นางสาว ณจัฉรียา ชินเเข โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม
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61 นาย ณฐัชานนท์ นิลกลาง โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

62 นาย ณฐัพร  มาประชา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

63 นาย ณฐัวฒิุ  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองค้า

64 นางสาว ดร. น า้ทพิย์    งามสทุธา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

65 นางสาว ดร. พชัรา   นนัทจินดา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

66 นางสาว ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบัประไมย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

67 นาย ทรงพล  ทองสวสัดิ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  

68 นาย ทรงศกัดิ์ พิทกัษ์มงคล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

69 นางสาว ทวีพร พนัธุ์พาณิชยื คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

70 นาย ทศพล ศรีสาระ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

71 นางสาว ทองค า   พนัธุ์พฤกษ์ สมาคมผู้ปกครอง

72 นาย ทศัมลน์ พรมศิริ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

73 นาง ทพิย์สดุา แสงโกเมน โรงเรียนพิบลูย์อปุถัมภ์ 

74 นาง ทพิย์สนีุ อ่ิมวฒิุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

75 นางสาว ธนชัชา เขียวหวาน โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

76 นางสาว ธนชัพร   บญุรอด วิทยาลยัเทคโนโลยีชยับาดาล

77 นางสาว ธนตัพร  ชาติสภุาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

78 นาย ธนาชยั  ถู่มาตร วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

79 นาย ธนิต  ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

80 นาย ธวชัชยั  ชมกระโทก โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม (สินทรัพย์อนสุรณ์)

81 นาง ธัญญ์นลิน มธัยมจนัทร์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

82 นาง ธัญรัศม์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

83 นาง ธาริณี ยิ่งถาวร โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์  

84 นาง ธิกานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

85 นาย ธีรติ ลว่นเส้ง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

86 นางสาว นงลกัษณ์  สีธรรม โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

87 นาย นพดล สขุจิต วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

88 นาย นพดล สขุจิต วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

89 นางสาว นพรัตน์ อรทยั โรงเรียนทุ่งน้อย 
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90 นาย นพสิทธ์ิ   วิมลพฒิุศกัดิ์ อิสระ

91 นางสาว นภาพร  ผลาผล โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

92 นางสาว นวลจนัทร์  ช่องดารากุล โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

93 นาง นนัท์นภสั  ชศูรีจนัทร์ โรงเรียนวดัดอนตาจีน

94 นาง นาตยา เหมือนป่ัน้ วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

95 นางสาว นาฬนิกรณ์ เส็งนง โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

96 นาง นิดา  จินตนปัญญา โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

97 นาย นิรัญ จนัทร์สง่ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบรีุ) 

98 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

99 นาย บรรพต พงษ์รอด โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

100 นาย บญัชาลกัษณ์  ลือสวสัดิ์ วิทยาลยัสารพดัช่างชมุพร 

101 นาย บญุเสริม ศกึษา โรงเรียนอดุมศกึษา   

102 นาย บญุชม มีรัตน์  โรงเรยนไทยรัฐวิทยา  ๕ (วดัตลิ่งชนั)  

103 นาย บญุชมุ  มีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วดัตลิ่งต ่า)

104 นาง บญุญพร รักเดชะ โรงเรียนสวสัดิ์รันาภมิขุ 

105 นาย บญุมี เขาโคกกรวด  วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 

106 นาง บษุบา  แสงวงค์ โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

107 นาง บษุบา แสงวงษ์ โรงเรียนธาตนุารายวิทยา  สพม. 23

108 นางสาว บษุบา บญุหมั่น โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

109 นางสาว บษุรา  เสนาหม่ืน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

110 นางสาว ปฏมิา  ประโยชน์อดุมกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสวุรรณภมิูบริหารธุรกิจ 

111 นางสาว ปณิฏฐนนัท์ อนนัตะวนั โรงเรียนอนรุาชประสิทธ์ิ สพป. นนทบรีุ เขต 1 

112 นางสาว ประกิจ  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

113 นาง ประจิตร  สวสัดิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

114 นาย ปรัตถกร วิเชียร วิทยาลยัเทคนิคกาญจนบรีุ

115 นางสาว ปราณีต  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

116 นางสาว ปริญญาภรณ์   แก้วชยัฤทธ์ิกุล วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

117 นาย ปรีชา  แวงแก้ว วิทยาลยัพณิชยการบางนา

118 นางสาว ปรีดา  โพธ์ิส้ม โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

119 นาง ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พิทกัษ์วิทยาคาร)
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120 นาง ปวลี รุจิรวงศ์ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา  

121 นาย ปองพล กลิ่นช้อย

122 นาย ปัญจพล เชือ้วงัค า โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

123 นางสาว ปญุญพฒัน์ ทองสกุล

124 นาย พ.อ.อ.บรีุรักษ์  คุ้มกลาง โรงเรียนสายไหม (ทสัสนารมย์อนสุรณ์)

125 นาง พรภทัร ปิวิสาร โรงเรียนอดุมศกึษา   

126 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี

127 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

128 นางสาว พรรณพิไล  เกษีสม โรงเรียนต้นแบบ

129 นาย พกัตร์จิรา   ไกยสิทธ์ิ โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

130 นาง พกัตร์วิภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนวดัช้าง

131 นาง พชัราภรณ์ สมานพงษ์

132 นาย พิชาญ ฉิมพลี โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

133 นางสาว พิมพา ดวงสวา่ง โรงเรียนอนบุาลปราโมชพฒันา 

134 นาง พิมหฤทยั ศรีมมงคล ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

135 นาย พิศทุธ์ปภาณ จินะวงค์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

136 นางสาว ฟังฝน จงัคศิริ โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

137 นางสาว ภริาภรณ์ โรงเรียนบ้านดงมนั

138 นาย มนตรี พนัธ์ค า โรเรียนอทุยัวิทยา 

139 นางสาว มนต์สินี อยู่ปราโมทย์  โรงเรียนอดุมศกึษา   

140 นาย มนทพิย์ ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

141 นางสาว มกุดา  โปร่งสยุา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

142 นาง ยภุา พรเศรษฐ์ โรงเรียนกันตงัพิทยากร

143 นางสาว ยวุดี     สินชยั วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง

144 นางสาว รชตวรรณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

145 นาย รัฐพงษ์ รัฐสมทุร โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 

146 นาย ราชดิศ เพชรพลอย วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

147 นางสาว รินา  ปีตาสยั โรงเรียนวีระวิทยา

148 นาง ล ายอง   ไวยรูปี วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

149 นางสาว วชิรญาย์ อธิมงั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  Best Practice และรว่มพธิปิีด วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

150 นางสาว วรดา  พรมนาไร่ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

151 นาย วรพล ศรีสร้อย วิทยาลยัเทคโนโลยียงัโดนพณิชการ 

152 นาย วรรณศกัดิ์  ตนมุาตย์ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

153 นาง วรรณา ตนัเที่ยว วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภา 

154 นาย วรวธุ  ถาวรทรัพย์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา

155 นาย วรัญญ ู  ล้อมเจริญสขุ โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

156 นาย วรัญญ ูอดุแก้ว โรงเรียนบ้านโคกไพล 

157 นางสาว วริศรา ช้างแก้ว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

158 นาย วนัชิง กูลหกุล โรงเรียนทุ่งหงษา  

159 นาย วาฑิต พทุธปวน วิทยาลยัเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพนู

160 นาย วา่ที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

161 นางสาว วาสนา พลายเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

162 นาง วิไล  อ่ิมส าราญ โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง

163 นาย วิจิตร ขาวข า วิทยาลยัการอาชีพองค์รักษ์ 

164 นางสาว วิชตุา  เหนือกฤตสกุล วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

165 นางสาว วิภารัตน์ ชรินทร์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

166 นาง วิภาวี มณีเนตร
สาธิตจฬุา ฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

167 นางสาว วิภาวี วิราตกนก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์  

168 นาง วิมลพรรณ   รักทอง โรงเรียนชยัเกษมวิทยา

169 นาย วิรัตน์ ขนัพนัธ์ โรงเรียนวดัเทพากร 

170 นาย วิรัตน์ คนัธารัตน์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

171 นางสาว วีรวรรณ   สขุสวสัดิ์จุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

172 นาย วีระพนัธ์     เอ่ียมสอาด วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ

173 นางสาว ศศิธารี ปรึกษาดี โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

174 นาย ศกัดิ์เลิศ รักจริง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

175 นาย ศกัดิ์โสภณ  ดารากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

176 นางสาว ศิริพร  พรมทา รร.เลิศหลเ้า้ ถนนเกษตร-นวมินทร์

177 นางสาว ศิริพร  สลีวงศ์ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

178 นางสาว ศภุลกัษณ์ ผลแก้ว ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  Best Practice และรว่มพธิปิีด วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

179 นางสาว สโรชา พิมพา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

180 นาง สกาวรัตน์  ธรรมภรัิกษ์ โรงเรียนธรรมภรัิกษ์

181 นางสาว สถาพร   สอนกนิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

182 นางสาว สถาพร กลางคาร วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

183 นาง สมใจ เผ่าดิษฐ  โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

184 นาย สมคิด อาด า โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

185 นาง สมจิต  สอนกล้า เครือข่ายแมห่ญิงสริุนทร์

186 นาง สมฤดี ป่ินแก้ว โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

187 นาง สมศิริ กลิ่นหอม วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

188 นาง สมศิริ กลิ่นหอม วิทยาลยัเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 

189 นาย สรศกัดิ์ ไสยะหตุ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

190 นางสาว สร้อยสดุาร์ ธรรมศร โรงเรียนวดับางเลน

191 นาย สานิต  หนสูงวน วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร

192 นางสาว สายสดุา กิจประยรู โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

193 นาง ส าอาง  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวดัศรีหราษฎร์ศรัทธา

194 นาย สิทธิศกัดิ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

195 นางสาว สิวาลยั สวสัดีรักษา โรงเรียน สามเสนวิทยาลยั 2 

196 นาย สคุนธ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

197 นาย สคุนธ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

198 นาย สชุาติ  เทสนัตะ โรงเรียนบ้านหนองบาง

199 นาง สทุธิรัก   มหาเมฆ โรงเรียนวดัดอนขาด

200 นาย สทุศัน์  เหมทานนท์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบรีุ

201 นาย สทุศัน์ วงักระธาต ุ โรงเรียนเรณนูครวิทยานกุูล สพม 22 

202 นางสาว สธุนา  โสมด า โรงเรียนต้นแบบ

203 นาง สนิุษา   สขุสวสัดิ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

204 นาง สพุคัสรา ภรัิฐพงศ์ธนากร โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนสุรณ์) 

205 นาง สพุตัรา อนัฐาเชษ โรงเรียนวดับางเลน

206 นางสาว สภุาภรณ์  ใจทน โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

207 นาง สภุาภรณ์ ดอกแก้วดี ส านดังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

208 นางสาว สมุนมาลย์  อินทรง โรงเรียนคอมพ่วิเตอร์กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  Best Practice และรว่มพธิปิีด วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

209 นางสาว สมุาลี  มีพงษ์ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

210 นาย สรุพลศกัดิ์ ชลกาญพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

211 นาย สรุสีห์  จนัทร์สงัสา โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

212 นาย สริุยา  มณีโสภา วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ กรุงเทพ  

213 นาย สวุคิน ปพุพโก วิทยาลยัเทคนิคสารภ ี

214 นางสาว สวุรรณี ธรรมรัตน์ธารา วิทยาลยับริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวกรุงเทพ

215 นางสาว หฤทยั วางอภยั โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

216 นางสาว หตัถากรณ์ เสาร์เรือน วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร์ 50

217 นาย อเนก แสงเชียว วิทยาลยัเทคโนโลยีสมทุรปราการ (ร.เทค) 

218 นาย อดลุย์ ชเูนตร์ โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2 

219 นาย อธิโชค จนัทร์แจ้ง วิทยาลยับริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวกรุงเทพ

220 นาย อนะวชั โพธ์ิอ่อน โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

221 นาย อนนัท์ งามสะอาด วิทยาลยัเทคโนโลยีไทย- ไต้หวนั(บดีีไอ) 

222 นาย อภสอทธ์ิ  ทองโคตร มหาวิัทยาลยั

223 นางสาว อภชิญา นนัทราทพิย์ ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

224 นาง อภนินัท์ อญัฤาชยั โรงเรียนชมุชนศรีบญุเรือง

225 นาย อภวิฒัน์  แสนคุ้ม โรงเรียนอนบุาลศรีสะเกษ

226 นาย อรรถพงษ์ แก้วเถ่ือน โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

227 นาย อรรถพล คเชนทร์เชือ้

228 นาย อรรถพล  พิเศษศกัดิ์ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

229 นาง อรอมุา โคตรนาวงั โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

230 นางสาว อรอมุา วิวฒัรางกูล วิทยาลยัเทคโนโลยีสมทุรปราการ (ช.เทค)

231 นางสาว อริศรา ชแูสงจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

232 นางสาว อญัชนั ทบัทมิดี วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

233 นาย อศัดา อญัฤาชยั โรงเรียนบ้านดงมนั

234 นาย อาทร แก้วสงัข์
โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา ส านกังานเขตพืน้ที่ประถมศกึษา 

สระแก้ว เขต2

235 นางสาว อารวรรณ์ บงัเกิด มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

236 นางสาว อารีรัตน์  มีสขุ โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

237 นาย อ านวยพร สอิง้ทอง โรงเรียนวดัชีปะขาว  

ล าดับ
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ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

238 นาย อ านาจ  อินทร์หม่ือนไวย วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 

239 นาง อบุลวรรณ  งามศิริผล โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม

240 นาง อรุุพร  พงษ์ชยัสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

241 นาง อษุณีย์ บรูณะเชษฐกุล โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

242 นางสาว สจิุตรา  พาท ี โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

243 นางสาว  กัญณิกา รินชยั โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

244 นาย สิทธิพงษ์ จนัทร์สวา่ง โรงเรียนโพนพิทยาคม 

245 นาง อรชร เช่ียวชาญวิศวกิจ สมาคมเทยีนธรรมสิริ 

246 นางสาว เจติยา ดากระบตุร โรงเรียนวดับางจิก 

247 นาย กุลชาติ จงัภทัรพงศา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

248 นาย เลิศยศ ตรีรัตนไพบลูย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

249 นาย วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

250 นางสาว พรพิลาส วราพงศ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

251 นาง อมัพร รัตนวิจิตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

252 นาง อรอนงค์ สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

253 นางสาว ปฐมาวดี บญุโนนเต้ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

254 นางสาว เรณ ูพฒันะแสง โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

255 นาง ธิดารัตน์  วงัวร โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

256 นางสาว มนสันนัท์ ราตรีหวา่ง วิทยาลยัอาชีพเนินขาม 

257 นางสาว อรยา  เทศงามถ้วน โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

258 นาย อธิคม โชคสนุนัท์ โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

259 นาย โอม  สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

 

 

 

ล าดับ


