
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๑ ปฐมวัย  วันที ่๒๑ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกตชนก   ไชยตรี โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

2 นาย เฉลียว  เถ่ือนเภา โรงเรียนบ้านตะโกลา่ง 

3 นาย เพชรดี โสภาพร โรงเรียนวดัลาดพร้าว 

4 นางสาว เพชรรัตน์  สงัวาระ โรงเรียนวดัดอนพดุซา

5 นางสาว เมธาวี  เชือ้สาย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

6 นาง เยาวเรศ  ชาครียวณิชย์ โรงเรียนนารีวิทยา

7 นางสาว ไพรัตน์ อยู่สมบรูณ์  โรงเรียนฉัตรแก้วจงกลณี 

8 นางสาว กรรณิกา  คิว้วิลยั โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

9 นางสาว กรวิภา วิกัยนภากุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

10 นาง ขวญัเดือน ปานขวญั 

11 นางสาว จรัญญา   เปาเล้ง โรงเรียนนารีวิทยา

12 นาง จนัทร์เพ็ญ  ทองอ่อน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

13 นาง จืิราภรณ์ อณุหบตุร โรงเรียนวดัรวก 

14 นางสาว จฬุาลกัษณ์  แดงงาม โรงเรียนไตรราชวิทยา

15 นางสาว ชลธิชา   วีระศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

16 นาง ชชัมน  เกิดผล รร.เลิศเหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

17 นาย ชาตรี  ศรีสงัวรณ์ องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

18 นาง ฐิติมา  แสงศิลป์ องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

19 นาย ณชยตุ  นิลแสง วิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบรีุ

20 นาย ณพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

21 นางสาว ณะสา  โชคอ านวย ภาคประชาสงัคม

22 นางสาว ทองค า   พนัธุ์พฤกษ์ สมาคมผู้ปกครอง

23 นาง ทพิย์สดุา แสงโกเมน โรงเรียนพิบลูย์อปุถัมภ์ 

24 นาง ธัญญชร  หมู่วิเศษ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเถินเทคโนโลยี 

25 นาง ธัญญ์นลิน มธัยมจนัทร์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

26 นางสาว นงลกัษณ์  สีธรรม โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

27 นาย นนทวฒัน์ เกตไุชโย โรงเรียนนภสร 

28 นาง นพรพรรณ วงศ์ประณทุ โรงเรียนสายอกัษร 

29 นาย นพสิทธ์ิ   วิมลพฒิุศกัดิ์ อิสระ

30 นาง นภสัวรรณ แก้วโพนงาม โรงเรียนกอบวิทยา 

ล าดับ
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นางสาว นคัมล สภุสิิทธ์ิ โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

31 นาง นางบญุตา  พนัธุ์ศิริปทมุพร โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 

32 นางสาว นาฬนิกรณ์ เส็งนง โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

33 นางสาว นิราวรรณ แก่นโนนสงั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

34 นาย บรรพต พงษ์รอด โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

35 นาง บษุบา   วาปีโส โรงเรียนมารดาวนารักษ์

36 นางสาว บษุรา  เสนาหม่ืน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

37 นางสาว ปฏมิา  ประโยชน์อดุมกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสวุรรณภมิูบริหารธุรกิจ 

38 นางสาว ปภสัรา  เรืองฤทธ์ิ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

39 นาง พรภทัร ปิวิสาร โรงเรียนอดุมศกึษา   

40 นางสาว พิมพา ดวงสวา่ง โรงเรียนอนบุาลปราโมชพฒันา 

41 นางสาว ภทัรดรา พนัธุ์สีดา โรงเรียนอนบุาลวนันางนอง 

42 นางสาว ภริาภรณ์ โรงเรียนบ้านดงมนั

43 นางสาว มณีรัตน์ ไชยเสือ โรงเรียนอนบุาลวนันางนอง 

44 นางสาว รชตวรรณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

45 นางสาว รัตนา  ตา่ยคนอง ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัพระแทน่ดงรัง (ศนูย์เจ้าคณุทองด า)

46 นางสาว รัศมี   วาปีกัง โรงเรียนมารดาวนารักษ์

47 นางสาว ร าเพย พิมตะขบ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

48 นางสาว รุ่งนภา ประจงพร โรงเรียนนภสร 

49 นาง ลดาวลัย์    พรศิริวงศ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

50 นางสาว วงษ์เงิน ป่ินน้อ โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

51 นาย วรการ  น้อยสงวน โรงเรียนบ้านไพรพฒันา

52 นางสาว วรดา  พรมนาไร่ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

53 นาง วรนชุ บรรยงบญุฤทธ์ิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

54 นางสาว วรรณจนัทร์ จธุากรณ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

55 นาง วลี  สขุสองห้อง โรงเรียนเจริญผลวิทยา

56 นาง วิไล  อ่ิมส าราญ โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง

57 นาง วิจิตร  อาสาสขุ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

58 นาง วิยดา  จนัทร์ดวง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

59 นางสาว วิลาวรรณ   สขุชยั โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

60 นางสาว วีรวรรณ   สขุสวสัดิ์จุ โรงเรียนไตรราชวิทยา
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นางสาว ศิริพร  พรมทา รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

61 นางสาว สาริยา มยัโภคา วิทยาลยัเทคโนโลยีชมุพรบริหารธุรกิจ

62 นาง สนิุษา   สขุสวสัดิ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

63 นาง สนีุรัตน์  เบ้าจงัหาร โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

64 นาง สพุรรณ รนะภมิู โรงเรียนมีนบรีุศกึษา  

65 นางสาว สมุนมาลย์  อินทรง โรงเรียนคอมพิวเตอร์กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

66 นาง สวุคนธ์ ช้างคนมี โรงเรียนสายอกัษร 

67 นางสาว อนงรัก กลิ่นลัน่ทม โรงเรียนนภสร 

68 นาง อมรพรรณ   ทพิย์พงษ์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

69 นางสาว อรชา  โม้จ่าง โรเรียนอทุยัวิทยา 

70 นางสาว อจัฉรา รักสนิท โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชฑณัฑ์อปุถัมภ์) 

71 นาง อญัชลี   เสียงใหญ่ โรงเรียนนารีวิทยา

72 นางสาว อบุล  ปะระไทย องค์การบริหารสว่นต าบลสมอแข

73 นาง สนีุย์ สทุธิสน โรงเรียนพระกุมารศกึษา


