
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำนพธิเีปิด วนัที ่๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกตชนก   ไชยตรี โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

2 นางสาว เกศรินทร์   ปจุฉาธรรม นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

3 นาย เกียรงไกร ดวงศร วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

4 นาง เขมสภุางค์ สขุประกอบ โรงเรียนวดัเสมียนารี 

5 นางสาว เจณจิรา มนัคง ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒองครักษ์

6 นางสาว เจนจิรา ศรีพิจารณ์ โรงเรียนอดุมวิทยา 

7 นาย เจริญ   การะเกษ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

8 นางสาว เจริยพร  มะละเจริญ โรงเรียนวดัดอนพดุซา   

9 นาย เจษฎากร  สาคนัลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

10 นาย เฉลียว  เถ่ือนเภา โรงเรียนบ้านตะโกลา่ง 

11 นาง เชาวลี จ าปามลู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

12 นาง เบญจมาศ บรรเจิดพฒันกุล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

13 นาย เพชรดี โสภาพร โรงเรียนวดัลาดพร้าว 

14 นางสาว เพชรรัตน์  สงัวาระ โรงเรียนวดัดอนพดุซา

15 นางสาว เพ็ญพกัตร์   วาปีกัง โรงเรียนมารดาวนารักษ์

16 นาง เพ็ญศรี  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

17 นางสาว เพยาว์  วงศาโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

18 นางสาว เพียงพร ค าคณุา โรงเรียน สพป. กรุงเทพ  

19 นาง เพียงสรีุย์ เสวนิช วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

20 นางสาว เมธวี  ดอกชะเอม โรงเรียนวดับางเลน

21 นางสาว เมธาวี  เชือ้สาย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

22 นาง เยาวเรศ  ชาครียวณิชย์ โรงเรียนนารีวิทยา

23 นาง เยาวรัตน์  เจริญรักษ์ วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

24 นาง เวียงแก้ว   ค าปันทพิย์ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

25 นาย เสรี  อปุถัมภ์ ศนูย์สมนุไพรตะบลัไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

26 นางสาว เสาวณี  พานรัุกษ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

27 นางสาว เสาวลกัษณ์ นาคสงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

28 นาย เอกชยั  ชิณโคตร โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

29 นาย เอนก ชมภวูงศ์

30 นาย เอนก   ชมภวูงศ์ ร.ร.เพชรรัตนราชสดุา

ล าดับ
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ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

31 นาง เอมอร  ปิตมานรัุกษ์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

32 นาง แสงดาว  เพ็ชร์พราว โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

33 นาย โกศล  เลิศล า้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

34 นาย โอภาส มซูอ โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

35 นางสาว ใบบญุ ชาติบญุนิยม โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

36 นาย ไกรสร  พิมพ์ประชา รร.บ้านแบง  สพป.หนองคาน เขต 2

37 นาย ไชยนัต์  ไชยาดลุานนัท์ วิทยาลยัเทคนิคน า้พอง

38 นาย ไพบลูย์ อคัรส วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยธุยา 

39 นาย ไพรัตน์   วิชยัภมิู วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

40 นางสาว ไพรัตน์ อยู่สมบรูณ์  โรงเรียนฉัตรแก้วจงกลณี 

41 นาง กชนชั  อ่อนชู โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

42 นาย กณวรรธน์  ทองจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

43 นาย กนก จ าปามลู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

44 นางสาว กนกกานต์ ปานจินดา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

45 นางสาว กนกนชุ  โตสขุ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

46 นางสาว กนกพร กิริยะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ

47 นางสาว กนกวรรณ  โพธ์ิพยคัฆ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

48 นาย กมลเทพ ชงัช ู โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

49 นาย กรพล  จัน่จิรภทัร โรงเรียนวฒันานนท์วิทยา 

50 นาง กรรณิกา จ าปาเตีย้ โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

51 นาง กรรณิการ์  ยาประเสริฐ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

52 นาย กรรยา พรรณา โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ 

53 นางสาว กรวิภา วิกัยนภากุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

54 นาย กรุณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนคลองกะจะ (พากษ์สมบตัิบ ารุง)

55 นาย กฤษฏา แซ่ลิ่ม วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ 

56 นาย กวี  ภบูวัใบ วิทยาลยัเทคโนโลยีวานรนิวาส

57 นาง กัณหา เภกานนท์ โรงเรียนอดุมศกึษา   

58 นาย กันติทตั จนัทร์ภกัดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

59 นาง กัลยา  หาญค า โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

60 นาย กานต์   ขาเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

ล าดับ
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61 นางสาว กานต์พิชา ทมุดี โรงเรียนบ้านบวัมล(เจริญราษฎร์อทุศิ) 

62 นางสาว ก่ิงกนก กิมานนัท์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

63 นาย กิตติคณุกฤดากร สขุปัญญา โรงเรียนกบนิทร์วิทยา

64 นาย กิตติชยั  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนนภสร 

65 นาง กุลวดี  อศัวเสนา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

66 นางสาว ขนิษฐา อ านกัมณี โรงเรียนรัษฏานปุระดิษฐ์อนสุรณ์ 

67 นาย คชกร นริสาน วิทยาลยัเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน 

68 นางสาว คมขวญั คงรอด โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

69 นางสาว ค าพร  กองเตย โรงเรียนแดงเป้า

70 นาย คณุาวฒิุ  เดชเสถียร โรงเรียนวงัน้อยวิทยาภมิู

71 นาย ครุุศาสตร์ คนหาญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

72 นาง จงใจ  ศรีใหม ่ วิทยาลยัเทคโนโลยีจรัลพิชากร 

73 นางสาว จตพุร ศกัดิ์ทพิยรัตน์ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

74 นาย จตรุวฒัน์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

75 นางสาว จรรยา  หาญรบ โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

76 นาง จรรยา บวัเมฆ โรงเรียนอดุมวิทยา 

77 นางสาว จรัญญา   เปาเล้ง โรงเรียนนารีวิทยา

78 นางสาว จนัทนา แจ้งประจกัษ์  โรงเรียนวดัพงัมว่ง 

79 นาง จนัทนา จนัทร์ขจร โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

80 นาง จนัทร์เพ็ญ  ทองอ่อน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

81 นางสาว จารึกิตติ์ ตนัติวงศ์กานต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

82 นาย จารุบตุร  ทะสวุรรณ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

83 นาย จิณณภทัร พิบลูย์วิทติธ ารง โรงเรียนเตรียมอดุมน้อมเกล้า 

84 นาย จิตชยั  แก่นการ วิทยาลยัเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

85 นางสาว จิราพร  เสนานอก โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

86 นาง จิราพร  ปทมุเทวาภบิาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

87 นาง จืิราภรณ์ อณุหบตุร โรงเรียนวดัรวก 

88 นาง จฑุามาศ พลเสน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุเขต 1 

89 นางสาว จฬุาลกัษณ์  แดงงาม โรงเรียนไตรราชวิทยา

90 นางสาว ฉวีวรรณ  โพธ์ิศรี มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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91 นาย ฉัฐวสัส์ ดวงจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

92 นางสาว ชนญัญา มาพทุธ มหาวิทยาลยับรูพา

93 นาย ชรินทร ทกัษิณประภา โรงเรียนบ้านล าภรูา สพป.ตรัง เขต2

94 นางสาว ชลิตา  กาพย์แก้ว โรงเรียนเซนต์มารีดา  มีนบรีุ 

95 นาง ช่อ  ณฐัปภชัญา วิทยาลยัพณิชยการบางนา

96 นางสาว ชชัชภา ประทมุศรีขจร ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

97 นาง ชชัมน  เกิดผล รร.เลิศเหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

98 นาย ชยัวธุ  เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

99 นาย ชยัวะุ เหลา่วฒันวรรณ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

100 นาย ชาตรี  ศรีสงัวรณ์ องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

101 นาย ชาติชาย ตลนุจนัทร์ โรงเรียนวิทยาลยัเทคนิคพทัยา 

102 นาย ชานน สิทธ์ิภานวุงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

103 นางสาว ชินรัตน์  ยะอบทอง โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

104 นาย ชชูาติ เจริญชยัไธสงค์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

105 นาง ฐิติมน  นาคครูฑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

106 นาง ฐิติมา  แสงศิลป์ องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

107 นาย ณชยตุ  นิลแสง วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

108 นางสาว ณฐพร พลศาลา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

109 นาย ณพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

110 นาย ณพวฒิุ  มณีวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

111 นาย ณพชัร เอกภมิูพฒั
โรงเรียนสกลราชวิทยานกุูล สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 23

112 นาย ณรงค์  เที่ยงสมบญุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

113 นาย ณรงค์ ไทยทอง วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 

114 นาย ณรงศกัดิ์  ดิลกทพิย์รัตน์  โรงเรียนบ้านลาดพร้าว   

115 นางสาว ณจัฉรียา ชินเเข โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

116 นาย ณฐัฐ์ปพน  โพธิฺประสิทธิ  โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

117 นาย ณฐัพร  มาประชา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

118 นาย ณฐัพล ณรงค์เดชา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

119 นาย ณฐัวฒิุ  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองค้า

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำนพธิเีปิด วนัที ่๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

120 นางสาว ดร. น า้ทพิย์    งามสทุธา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

121 นางสาว ดร. พชัรา   นนัทจินดา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

122 นางสาว ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบัประไมย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

123 นาย ทรงพล  ทองสวสัดิ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  

124 นาย ทรงวฒิุ แก้วเรียน โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

125 นาย ทรงศกัดิ์ พิทกัษ์มงคล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

126 นางสาว ่่ทวีพร พนัธุ์พาณิชยื คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

127 นาย ทศพล ศรีสาระ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

128 นางสาว ทองค า   พนัธุ์พฤกษ์ สมาคมผู้ปกครอง

129 นางสาว ทศันีย์  สกุัญญี โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

130 นาย ทศัมลน์ พรมศิริ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

131 นาง ทพิย์สดุา แสงโกเมน โรงเรียนพิบลูย์อปุถัมภ์ 

132 นาง ทพิย์สนีุ อ่ิมวฒิุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

133 นาง ทพิาพร  สนัติตรานนท์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

134 นางสาว ธนชัชา เขียวหวาน โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

135 นางสาว ธนชัพร   บญุรอด วิทยาลยัเทคโนโลยีชยับาดาล

136 นาย ธนิต  ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

137 นาย ธวชัชยั  ชมกระโทก โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม (สินทรัพย์อนสุรณ์)

138 นาย ธวชัชยั ลกูรัตน์ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

139 นาง ธัญญ์นลิน มธัยมจนัทร์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

140 นาง ธัญรัศม์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

141 นาง ธาริณี ยิ่งถาวร โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์  

142 นาง ธิกานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

143 นาย ธีรติ ลว่นเส้ง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

144 นาย ธีรพงศ์  พงษ์ตน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

145 นาย ธีรพงศ์ พงษ์ดน วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

146 นาง นงนชุ โกยสมบรูณ์  โรงเรียนสายอกัษร 

147 นาย นนทวฒัน์ เกตไุชโย โรงเรียนนภสร 

148 นาง นพรพรรณ วงศ์ประณทุ โรงเรียนสายอกัษร 

149 นางสาว นพรัตน์ อรทยั โรงเรียนทุ่งน้อย 
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150 นาย นพสิทธ์ิ   วิมลพฒิุศกัดิ์ อิสระ

151 นางสาว นภสัร์วรัญชน์ ดอกสิงห์ โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

152 นาง นภสัวรรณ แก้วโพนงาม โรงเรียนกอบวิทยา 

153 นางสาว นวลจนัทร์  ช่องดารากุล โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

154 นางสาว นวลจนัทร์ พนูสวสัดิ์ โรงเรียนอ่างเสือด า 

155 นางสาว นคัมล สภุสิิทธ์ิ โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

156 นาง นนัท์นภสั  ชศูรีจนัทร์ โรงเรียนวดัดอนตาจีน

157 นาย นนัทวฒัน์ เชงขนุทด นกัศกึษา

158 นาง นางบญุตา  พนัธุ์ศิริปทมุพร โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 

159 นาง นาตยา เหมือนป่ัน้ วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

160 นางสาว น า้ฝน  หนิจ าปา โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

161 นาง นิชรา  ชนะพาล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

162 นาง นิดา  จินตนปัญญา โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

163 นางสาว นิตย์ นาทอง โรงนวพฒัน์วิทยา 

164 นาง นิตยา   วงศ์ทา โรงเรียนไตรราชวิทยา

165 นาย นิติกร ระดม โรงเรียนราชวินิต 

166 นาง นิพนธ์ เนียมนิยม โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

167 นาย นิรัญ จนัทร์สง่ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบรีุ) 

168 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

169 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายวิทยา 

170 นาย บรรพต พงษ์รอด โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

171 นาย บญัชา ติละกุล โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 

172 นาย บญุเสริม ศกึษา โรงเรียนอดุมศกึษา   

173 นาย บญุชม มีรัตน์  โรงเรยนไทยรัฐวิทยา  ๕ (วดัตลิ่งชนั)  

174 นาย บญุชมุ  มีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วดัตลิ่งต ่า)

175 นาง บญุญพร รักเดชะ โรงเรียนสวสัดิ์รันาภมิขุ 

176 นาย บญุมี เขาโคกกรวด  วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 

177 นาง บษุบา   วาปีโส โรงเรียนมารดาวนารักษ์

178 นาง บษุบา  แสงวงค์ โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

179 นาง บษุบา  รัตนะวิศ โรงเรียนไผทออุดศกึษา
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180 นาง บษุบา แสงวงษ์ โรงเรียนธาตนุารายวิทยา  สพม. 23

181 นางสาว บษุบา บญุหมั่น โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

182 นางสาว บษุรา  เสนาหม่ืน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

183 นาย ปฏพิทัธ์   กิจนิตย์ชีว์ โรงเรียนนารีวิทยา

184 นางสาว ปฏมิา  ประโยชน์อดุมกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสวุรรณภมิูบริหารธุรกิจ 

185 นางสาว ปณิฏฐนนัท์ อนนัตะวนั โรงเรียนอนรุาชประสิทธ์ิ สพป. นนทบรีุ เขต 1 

186 นางสาว ปภสัรา  เรืองฤทธ์ิ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

187 นางสาว ปภสัวรรณ โรงเรียนระเบยีบศกึษา

188 นางสาว ประกิจ  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

189 นาย ประกิจ  แดงขนุทด นกัศกึษา

190 นาง ประจิตร  สวสัดิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

191 นาง ประณฐัธิลกัษณ์ จารุวฒันะ  โรงเรียนบวัมล(เจริญราษฎร์อทุศิ) 

192 นาย ประดิษฐ์  มลูทรัพย์ โรงเรียนอนัวารุ้ลอิสลาม

193 นางสาว ประนอม. หาญขนุทด นกัศกึษา

194 นาย ประพฒัน์  อึง้ถาวรดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

195 นางสาว ปราณีต  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

196 นางสาว ปริญญาภรณ์   แก้วชยัฤทธ์ิกุล วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

197 นาย ปรีชา  แวงแก้ว วิทยาลยัพณิชยการบางนา

198 นาง ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พิทกัษ์วิทยาคาร)

199 นาง ปวลี รุจิรวงศ์ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา  

200 นาง ปวีณา   รอดพนัธุ์ โรงเรียนนารีวิทยา

201 นาย ปองพล กลิ่นช้อย

202 นาง ปอล ชมช่ืน โรงเรียนอดุมวิทยา 

203 นางสาว ปัญจพร น่ิมมณี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

204 นาย ปัญจพล เชือ้วงัค า โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

205 นางสาว ปญุญพฒัน์ ทองสกุล

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

207 นางสาว พนาวรรณ  ทองด้วง โรงเรียนบ้านวงัล า 

208 นาย พยงุศกัดิ์  บญุศิริ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงราย 

209 นาง พรภทัร ปิวิสาร โรงเรียนอดุมศกึษา   

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำนพธิเีปิด วนัที ่๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

210 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี

211 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

212 นางสาว พรรณนิภา สขุรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

213 นางสาว พรรณพิไล  เกษีสม โรงเรียนต้นแบบ

214 นาง พกัตร์วิภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนวดัช้าง

215 นางสาว พชัรา เอกสินิทร์ วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

216 นางสาว พชัรี ช่วงชยั 

217 นาย พิชาญ ฉิมพลี โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

218 นางสาว พิมพวรรณ  คงสกุล โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

219 นางสาว พิมพา ดวงสวา่ง โรงเรียนอนบุาลปราโมชพฒันา 

220 นาง ฟองแก้ว  ทติาทร โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

221 นางสาว ฟังฝน จงัคศิริ โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

222 นางสาว ภทัรดรา พนัธุ์สีดา โรงเรียนอนบุาลวนันางนอง 

223 นางสาว ภทัรภร  วนัชเูพลา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

224 นาย ภมิูพฒัน์ เฮ้งศิริ มหาวิทยาลยั

225 นาย มนต์ชยั   สวุรรณหงษ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยธุยา

226 นาย มนตรี พนัธ์ค า โรเรียนอทุยัวิทยา 

227 นางสาว มนต์สินี อยู่ปราโมทย์  โรงเรียนอดุมศกึษา   

228 นาย มนทพิย์ ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

229 นางสาว มนญัญา โสภณิก โรงเรียน สพป. กรุงเทพ  

230 นางสาว มะลิวลัย์  ชมภแูดง โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

231 นางสาว มกุดา  โปร่งสยุา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

232 นางสาว มกุราตรี  ค าชาดี โรงเรียนพระกุมารศกึษา 

233 นาง ยภุา พรเศรษฐ์ โรงเรียนกันตงัพิทยากร

234 นางสาว ยวุดี     สินชยั วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง

235 นาง รจนา   พลขยนั โรงเรียนนารีวิทยา

236 นางสาว รชตวรรณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

237 นาง รวิวลัย์  แก้วใจ โรงเรียนระเบยีบศกึษา

238 นางสาว รังสิมา ถาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ

239 นางสาว รัชนี   ตัง้สมบรูณ์ โรงเรียนนารีวิทยา
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240 นางสาว รัตนา  ตา่ยคนอง ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัพระแทน่ดงรัง (ศนูย์เจ้าคณุทองด า)

241 นางสาว รับขวญั สิทธิวงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

242 นางสาว รัศมี   วาปีกัง โรงเรียนมารดาวนารักษ์

243 นางสาว รินา  ปีตาสยั โรงเรียนวีระวิทยา

244 นางสาว รุ่งนภา ประจงพร โรงเรียนนภสร 

245 นาง ลดาวรรณ  น่ิมทบัทมิ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

246 นางสาว ละมยั แป้นจลุสี โรงเรียนบ้านหลงัเขา 

247 นาง ลดัดาวรรณ  จ านงบตุร โรงเรียนบ้านทา่ตะคร้อมิตรภาพที่ 192

248 นางสาว ลาวลัย์  จีนทอง โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

249 นาง ล ายอง   ไวยรูปี วิทยาลยัเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

250 นางสาว วงษ์เงิน ป่ินน้อ โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

251 นางสาว วชิรญาย์ อธิมงั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

252 นางสาว วชิราภรณ์ สรุธนะสกุล สถาบนัวิทยาลยัชมุชน

253 นางสาว วนิดา  มาลาวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

254 นาย วรการ  น้อยสงวน โรงเรียนบ้านไพรพฒันา

255 นางสาว วรดา  พรมนาไร่ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

256 นาง วรนชุ บรรยงบญุฤทธ์ิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

257 นาย วรพล ศรีสร้อย วิทยาลยัเทคโนโลยียงัโดนพณิชการ 

258 นางสาว วรรณจนัทร์ จธุากรณ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

259 นาง วรรณระวี   วิรัตน์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

260 นาย วรรณศกัดิ์  ตนมุาตย์ วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

261 นาง วรรณา ตนัเที่ยว วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภา 

262 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

263 นาง วรลกัษณ์  ไชยเดชะ  วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

264 นาย วรวธุ  ถาวรทรัพย์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา

265 นาย วรัญญ ู  ล้อมเจริญสขุ โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

266 นาย วรัญญ ูอดุแก้ว โรงเรียนบ้านโคกไพล 

267 นางสาว วรันธร ยองจา โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 

268 นางสาว วริศรา ช้างแก้ว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

269 นาย วนัชิง กูลหกุล โรงเรียนทุ่งหงษา  
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270 นาง วลัภา   บญุพดัสง่ โรงเรียนนารีวิทยา

271 นาย วาฑิต พทุธปวน วิทยาลยัเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพนู

272 นาย วา่ที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

273 นางสาว วาสนา  บญุตา วิทยาลยัเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชัน่แนล

274 นางสาว วาสนา พลายเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

275 นาย วิเชียร  บญุมาก โรงเรียนห้วยทบัทนัวิทยาคม

276 นาง วิไล  อ่ิมส าราญ โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง

277 นาง วิจิตร  อาสาสขุ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

278 นางสาว วิจิตรา  ศิริสจัจพิพฒัน์ โรงเรียน ไผทอดุมศกึษา  

279 นาย วิชยั  พวงเงิน โรงเรียนบ้านหนองบาง

280 นางสาว วิชตุา  เหนือกฤตสกุล วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

281 นาย วิทยา   ประถมบตุร โรงเรียนมารดาวนารักษ์

282 นาย วิธวชั รอดแสง โรงเรียนอดุมวิทยา 

283 นางสาว วิภา  วาปีโส โรงเรียนมารดาวนารักษ์

284 นางสาว วิภารัตน์ ชรินทร์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

285 นาง วิภาวี มณีเนตร สาธิตจฬุา ฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

286 นางสาว วิภาวี วิราตกนก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์  

287 นาง วิมลพรรณ   รักทอง โรงเรียนชยัเกษมวิทยา

288 นาง วิยดา  จนัทร์ดวง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

289 นาย วิรัตน์ ขนัพนัธ์ โรงเรียนวดัเทพากร 

290 นาย วิรัตน์ คนัธารัตน์ วิทยาลยัเทคโนโลยีบญุถาวร 

291 นางสาว วิลาวรรณ   สขุชยั โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

292 นางสาว วีรวรรณ   กิจเจริญ โรงเรียนไตรราชวิทยา

293 นางสาว วีรวรรณ   สขุสวสัดิ์จุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

294 นาย วีระพนัธ์     เอ่ียมสอาด วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ

295 นางสาว ศศิเพ็ญ   จิตอทุศัน์ โรงเรียนนารีวิทยา

296 นางสาว ศศิธารี ปรึกษาดี โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

297 นาย ศกัดิ์เลิศ รักจริง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

298 นาย ศกัดิ์โสภณ  ดารากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

300 นาง ศิริพนัธ์  เกตไุชโย โรงเรียนนภสร 
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301 นาย ศภุรงค์  สวา่งงามวงศ์ โรงเรียนวดัเทวสนุทร 

302 นางสาว ศภุลกัษณ์ ผลแก้ว ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

303 นาง ศภุวรรณ   สมุารินทร์ โรงเรียนนารีวิทยา

304 นางสาว สโรชา พิมพา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

305 นาย สงกรานต์     ไกรยวงษ์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

306 นางสาว สถาพร   สอนกนิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

307 นางสาว สถาพร กลางคาร วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

308 นาย สมโรจน์  เตียงนิล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

309 นาง สมใจ เผ่าดิษฐ  โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

310 นาย สมคิด อาด า โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

311 นาง สมจิต  สอนกล้า เครือข่ายแมห่ญิงสริุนทร์

312 นาง สมจิตร์  หอไตรรงค์ โรงเรียนจนัทรวิชา

313 นาย สมชาย ประภาสะโนบล วิทยาลยัเทคโนโลยีฝีมือปัญจวิทยา 

314 นาย สมบตัิ  พิมพ์จนัทร์ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

315 นาง สมพิศ  เก่งพานิช โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

316 นาง สมพิศ โคมกระจ่าง โรงเรียนวดัใหมล่ านกแขวก 

317 นาง สมฤดี ป่ินแก้ว โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

318 นาย สรยศ  พนายางกูร โรงเรียนเศรษฐบตุรอปุถัมภ์

319 นาย สรศกัดิ์ ไสยะหตุ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

320 นางสาว สร้อยสดุาร์ ธรรมศร โรงเรียนวดับางเลน

321 นางสาว สวา่งจิตต์   สขุสทุพิย์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

322 นาย สานิต  หนสูงวน วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร

323 นางสาว สายสดุา กิจประยรู โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

324 นาง ส าอาง  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวดัศรีหราษฎร์ศรัทธา

325 นาย สิทธิศกัดิ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

326 นาย สคุนธ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ

327 นาย สคุนธ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา วิทยาลยัอาชีวศกึษากาญจนบรีุ 

328 นาย สชุาติ  เทสนัตะ โรงเรียนบ้านหนองบาง

329 นางสาว สดุใจ   นาคชงั โรงเรียนนารีวิทยา

330 นางสาว สดุารัตน์ แสนค า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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331 นาง สทุธิรัก   มหาเมฆ โรงเรียนวดัดอนขาด

332 นาย สทุศัน์  เหมทานนท์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบรีุ

333 นาย สทุศัน์ วงักระธาต ุ โรงเรียนเรณนูครวิทยานกุูล สพม 22 

334 นางสาว สธุนา  โสมด า โรงเรียนต้นแบบ

335 นาง สนิุษา   สขุสวสัดิ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

336 นาง สนีุรัตน์  เบ้าจงัหาร โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

337 นาย สพุจน์ตรศกัดิ์ หนขูาว โรงเรียนกันตงัรัษฎาศกึษา

338 นางสาว สพุร  แกล้วกล้าหาญ ร.ร. นวมินทราชินทูศิเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 

339 นางสาว สพุร แกล้วกล้าหาญ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิเตรียนมอดุมน้อมเกล้า 

340 นาง สพุรรณ รนะภมิู โรงเรียนมีนบรีุศกึษา  

341 นางสาว สพุรรณี  อินค้า โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

342 นาง สพุคัสรา ภรัิฐพงศ์ธนากร โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนสุรณ์) 

343 นาง สพุตัรา  มธัยมชาติ โรงเรียนนารีวิทยา

344 นาง สพุตัรา อนัฐาเชษ โรงเรียนวดับางเลน

345 นาย สพุศัพงษ์  อนชิุตโสภาพนัธุ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

346 นางสาว สภุทตั กลิ่นประทมุ นกัศกึษา

347 นางสาว สภุาภรณ์  ใจทน โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

348 นาง สภุาภรณ์ ดอกแก้วดี ส านดังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

349 นางสาว สมุนมาลย์  อินทรง โรงเรียนคอมพ่วิเตอร์กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

350 นางสาว สมุาลี  มีพงษ์ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

351 นาย สรุพล  มสุิกพนัธ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง จ. ตรัง

352 นาย สรุพลศกัดิ์ ชลกาญพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

353 นาย สรุศกัดิ์  การุณ โรงเรียนนวมินทราชทูศิ กรุงเทพฯ

354 นาย สรุสีห์  จนัทร์สงัสา โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

355 นางสาว สรีุรัตน์ ประเสริฐภกัดิ์ โรงเรียนกอบวิทยา 

356 นาง สวุคนธ์ ช้างคนมี โรงเรียนสายอกัษร 

357 นางสาว สวุรรณา เสมศรี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

358 นางสาว หตัถากรณ์ เสาร์เรือน วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร์ 50

359 นาย อเนก   นาคเจริญ วิทยาลยัเทคโนโลยีธีรภาดา

360 นาย อดลุย์ ชเูนตร์ โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2 
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361 นางสาว อธิตยา อรรถสาร นกัศกึษา

362 นางสาว อนงรัก กลิ่นลัน่ทม โรงเรียนนภสร 

363 นาย อนะวชั โพธ์ิอ่อน โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

364 นาย อนชิุต  บวัพฒุ สพป.หนองคาย  เขต 2

365 นาย อนวุฒัน์ ธัมมะบาละ  โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

366 นาย อภสอทธ์ิ  ทองโคตร มหาวิัทยาลยั

367 นาย อภวิฒัน์  แสนคุ้ม โรงเรียนอนบุาลศรีสะเกษ

368 นาง อมรพรรณ   ทพิย์พงษ์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

369 นาง อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

370 นางสาว อมรรัตน์ จ าเนียรทาง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

371 นางสาว อรชา  โม้จ่าง โรเรียนอทุยัวิทยา 

372 นาย อรรถพงษ์ แก้วเถ่ือน โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

373 นาย อรรถพล คเชนทร์เชือ้

374 นาย อรรถพล  พิเศษศกัดิ์ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

375 นาง อรอมุา โคตรนาวงั โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

376 นาย อรุณ   กมลมา โรงเรียนมารดาวนารักษ์

377 นางสาว อลิสา ดวงจิตเลิศขจร โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

378 นางสาว อสนีุ  ศรีทากุล โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

379 นางสาว องัณฐัสกุล ชยัฤทธ์ิพงศภคั โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

380 นางสาว อจัฉรา รักสนิท โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชฑณัฑ์อปุถัมภ์) 

381 นางสาว อญัชลี ใจกุศลด ารง โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 

382 นางสาว อญัชนั ทบัทมิดี วิทยาลยัเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 

383 นางสาว อญัชลุี ขนัทอง นกัศกึษา

384 นางสาว อมัพร   เจริญสขุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

385 นางสาว อมัภกิา วนัศรี โรงเรียนมีนบรีุศกึษา  

386 นาง อาจรีย์ แปงการิยา โรงเรียนอดุมวิทยา 

387 นาย อาทร แก้วสงัข์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา  

388 นางสาว อารยา   ภานศุรี โรงเรียนนารีวิทยา

389 นางสาว อารวรรณ์ บงัเกิด มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

390 นางสาว อารียา  ใบดีกาดี โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

ล าดับ
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391 นางสาว อารีรัตน์  มีสขุ โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

392 นาย อ านวยพร สอิง้ทอง โรงเรียนวดัชีปะขาว  

393 นางสาว อบุล  ปะระไทย องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

394 นาง อบุลวรรณ  งามศิริผล โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม

395 นาง อรุุพร  พงษ์ชยัสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

396 นาง อษุณีย์ บรูณะเชษฐกุล โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

397 นาง ฮินดล  เดชเสถียร โรงเรียนสวุพรรณสนิทวงศ์พิทยา

398 นางสาว สจิุตรา  พาท ี โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

399 นางสาว  กัญณิกา รินชยั โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

400 นางสาว พรทพิย์ จนัทราช โรงเรียนไผทอมุศกึษา 

401 นางสาว ธนภรณ์ เมืองมลู โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

402 นาย สิทธิพงษ์ จนัทร์สวา่ง โรงเรียนโพนพิทยาคม 

403 นาง อรชร เช่ียวชาญวิศวกิจ สมาคมเทยีนธรรมสิริ 

404 นางสาว เจติยา ดากระบตุร โรงเรียนวดับางจิก 

405 นาย กุลชาติ จงัภทัรพงศา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

406 นาย เลิศยศ ตรีรัตนไพบลูย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

407 นาย วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

408 นางสาว พรพิลาส วราพงศ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

409 นาง อมัพร รัตนวิจิตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

410 นาง อรอนงค์ สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

411 นางสาว ปฐมาวดี บญุโนนเต้ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

412 นางสาว เรณ ูพฒันะแสง โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

413 นาง ธิดารัตน์  วงัวร โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

414 นางสาว ปิยมาศ วงษ์ประยรู ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ

415 นางสาว นางสาวสปุราณี พลูณรงค์  ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ

416 นางสาว มนสันนัท์ ราตรีหวา่ง วิทยาลยัอาชีพเนินขาม 

417 นาง จารุรัชต์ แสวงมหาไชย โรงเรียนพรมือ สพม. เขต 26 

418 นางสาว รุ้งดาว จนัทร์ทอง โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

419 นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อตะเคียนงาม

420 นางสาว กัญนิฐนาถ บริสทุธ์ิ โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

ล าดับ
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421 นางสาว วรรณพร ศิลาขาว โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

422 นางสาว มณฑา วิชิตพงษ์  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

423 นางสาว พรชลุี ชาญมะเริง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

ล าดับ


