
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๒ ระดับประถมศกึษำ วันที ่๒๑ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกศรินทร์   ปจุฉาธรรม นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

2 นาง เขมสภุางค์ สขุประกอบ โรงเรียนวดัเสมียนารี 

3 นางสาว เจนจิรา ศรีพิจารณ์ โรงเรียนอดุมวิทยา 

4 นาย เจริญ   การะเกษ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

5 นาง เชาวลี จ าปามลู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

6 นางสาว เพียงพร ค าคณุา โรงเรียน สพป. กรุงเทพ  

7 นางสาว เมธวี  ดอกชะเอม โรงเรียนวดับางเลน

8 นางสาว เสาวณี  พานรัุกษ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

9 นาย เอกชยั  ชิณโคตร โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

10 นาย เอนก ชมภวูงศ์

11 นาย เอนก   ชมภวูงศ์ ร.ร.เพชรรัตนราชสดุา

12 นาง กชนชั  อ่อนชู โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

13 นางสาว กนกนชุ  โตสขุ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

14 นาย กรพล  จัน่จิรภทัร โรงเรียนวฒันานนท์วิทยา 

15 นาง กรรณิกา จ าปาเตีย้ โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

16 นาย กรุณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนคลองกะจะ (พากษ์สมบตัิบ ารุง)

17 นาง กัณหา เภกานนท์ โรงเรียนอดุมศกึษา   

18 นาย กันตินนัท์ จนัทร์เขียว โรงเรียนบ้านใหม่

19 นางสาว กานต์พิชา ทมุดี โรงเรียนบ้านบวัมล(เจริญราษฎร์อทุศิ) 

20 นางสาว ค าพร  กองเตย โรงเรียนแดงเป้า

21 นาย คณุาวฒิุ  เดชเสถียร โรงเรียนวงัน้อยวิทยาภมิู

22 นางสาว จตพุร ศกัดิ์ทพิยรัตน์ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

23 นางสาว จรรยา  หาญรบ โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

24 นาง จรรยา บวัเมฆ โรงเรียนอดุมวิทยา 

25 นางสาว จนัทนา แจ้งประจกัษ์  โรงเรียนวดัพงัมว่ง 

26 นาง จนัทนา จนัทร์ขจร โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

27 นาง จนัทวงศ์  เรืองเกษา โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

28 นางสาว จิราพร  เสนานอก โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

29 นาง จฑุามาศ พลเสน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุเขต 1

30 นาย ชรินทร ทกัษิณประภา โรงเรียนบ้านล าภรูา สพป.ตรัง เขต2

ล าดับ
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31 นางสาว ชลิตา  กาพย์แก้ว โรงเรียนเซนต์มารีดา  มีนบรีุ 

32 นางสาว ชินรัตน์  ยะอบทอง โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

33 นาง ฐิติมน  นาคครูฑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

34 นาย ณพวฒิุ  มณีวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

35 นาง ณอร บญุปกครอง โรงเรียนวดัดอนพดุซา สพป.อย.1

36 นาย ณฐัฐ์ปพน  โพธิฺประสิทธิ  โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

37 นางสาว ณฐัณิช.     มลูสาร โรงเรียนบ้านดงมนั

38 นาย ณฐัพล ณรงค์เดชา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

39 นางสาว ณฐัวรรณ   ศรีระบาย โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

40 นาย ณฐัวฒิุ  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองค้า

41 นางสาว ดร. น า้ทพิย์    งามสทุธา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

42 นาง ดารนี จนัทา โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

43 นาย ทรงศกัดิ์ พิทกัษ์มงคล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

44 นางสาว ทศันีย์  สกุัญญี โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

45 นาง ทพิย์สนีุ อ่ิมวฒิุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

46 นางสาว ธนชัชา เขียวหวาน โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

47 นาย ธวชัชยั  ชมกระโทก โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม (สินทรัพย์อนสุรณ์)

48 นางสาว ธัญชนก   สงัขะพนัธ์ โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

49 นาย ธันญธรณ์   ธรรมบ ารุง โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

50 นางสาว นพรัตน์ อรทยั โรงเรียนทุ่งน้อย 

51 นางสาว นภสัร์วรัญชน์ ดอกสิงห์ โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

52 นางสาว นภาพร  ผลาผล โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

53 นางสาว นวลจนัทร์ พนูสวสัดิ์ โรงเรียนอ่างเสือด า 

54 นาง นนัท์นภสั  ชศูรีจนัทร์ โรงเรียนวดัดอนตาจีน

55 นาง นารถวดี   จนัทนภาพ โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

56 นาง นิชรา  ชนะพาล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

57 นางสาว นิตย์ นาทอง โรงนวพฒัน์วิทยา 

58 นาง นิตยา   วงศ์ทา โรงเรียนไตรราชวิทยา

59 นาง นิภาพร  โฉมยา โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

60 นาย บญุชมุ  มีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วดัตลิ่งต ่า)
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61 นาง บษุบา  รัตนะวิศ โรงเรียนไผทออุดศกึษา

62 นางสาว บษุบา บญุหมั่น โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

63 นาง ประจิตร  สวสัดิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

64 นาง ประณฐัธิลกัษณ์ จารุวฒันะ  โรงเรียนบวัมล(เจริญราษฎร์อทุศิ) 

65 นาย ประดิษฐ์  มลูทรัพย์ โรงเรียนอนัวารุ้ลอิสลาม

66 นาย ประพงศ์ ชตูรัง โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง

67 นาย ประพฒัน์  อึง้ถาวรดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

68 นางสาว ปราณี  ไกรเดช โรงเรียนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

69 นาง ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พิทกัษ์วิทยาคาร)

70 นาง ปวลี รุจิรวงศ์ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา  

71 นาง ปอล ชมช่ืน โรงเรียนอดุมวิทยา 

72 นางสาว ปัทมา  พรหมศร โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

73 นางสาว พนาวรรณ  ทองด้วง โรงเรียนบ้านวงัล า 

74 นาง พรกลม สมุงคล โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

75 นางสาว พรหมมล พรมการ โรงเรียนบ้านวงัล า 

76 นาง พกัตร์วิภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนวดัช้าง

77 นาง พชัราภรณ์ สมานพงษ์

78 นางสาว พชัรี ช่วงชยั 

79 นาย พฒัน์ธนเดช ภาคภมิู โรงเรียนบ้านดงมนั

80 นาง พทัธวรรณ  สวุรรณวฒันา โรงเรียนวดัชีปะขาว  

81 นางสาว พิมพวรรณ  คงสกุล โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

82 นาย พิศทุธ์ปภาณ จินะวงค์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

83 นาง ฟองแก้ว  ทติาทร โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

84 นางสาว มนญัญา โสภณิก โรงเรียน สพป. กรุงเทพ  

85 นางสาว มกุดา  โปร่งสยุา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

86 นางสาว รัชนี   ตัง้สมบรูณ์ โรงเรียนนารีวิทยา

87 นางสาว รินา  ปีตาสยั โรงเรียนวีระวิทยา

88 นางสาว ละมยั แป้นจลุสี โรงเรียนบ้านหลงัเขา 

89 นางสาว วชิรญาย์ อธิมงั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

90 นางสาว วนิดา  มาลาวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)
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91 นาย วรวธุ  ถาวรทรัพย์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา

92 นาย วรัญญ ู  ล้อมเจริญสขุ โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

93 นาง วราภรณ์ เมฆขาว โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

94 นาย วิชยั  พวงเงิน โรงเรียนบ้านหนองบาง

95 นาย วิธวชั รอดแสง โรงเรียนอดุมวิทยา 

96 นางสาว วิภา  วาปีโส โรงเรียนมารดาวนารักษ์

97 นาย วิรัตน์ ขนัพนัธ์ โรงเรียนวดัเทพากร 

98 นาย วีณา กรุงเทพมหานคร  

99 นาย วีระศกัดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

100 นางสาว ศตาย ุตัง้ศรีรัตน์ โรงเรียนอดุมวิทยา 

101 นางสาว ศศิเพ็ญ   จิตอทุศัน์ โรงเรียนนารีวิทยา

102 นางสาว ศิริพร  สลีวงศ์ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

103 นาง ศิริพนัธ์  เกตไุชโย โรงเรียนนภสร 

104 นาย ศภุรงค์  สวา่งงามวงศ์ โรงเรียนวดัเทวสนุทร 

105 นาง ศภุวรรณ   สมุารินทร์ โรงเรียนนารีวิทยา

106 นาง สกาวรัตน์  ธรรมภรัิกษ์ โรงเรียนธรรมภรัิกษ์

107 นางสาว สกุลรัตน์ โกพฒัน์ตา โรงเรียนวดัคนัทด

108 นาย สมโรจน์  เตียงนิล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

109 นาง สมจิตร์  หอไตรรงค์ โรงเรียนจนัทรวิชา

110 นาง สมพิศ  เก่งพานิช โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

111 นาง สมพิศ โคมกระจ่าง โรงเรียนวดัใหมล่ านกแขวก 

112 นาย สมยั  ทาบทา โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

113 นาย สรยศ  พนายางกูร โรงเรียนเศรษฐบตุรอปุถัมภ์

114 นางสาว สร้อยสดุาร์ ธรรมศร โรงเรียนวดับางเลน

115 นาง ส าอาง  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวดัศรีหราษฎร์ศรัทธา

116 นาง สิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ โรงเรียนวดัล าบวั สพป.สพ.1

117 นาย สชุาติ  เทสนัตะ โรงเรียนบ้านหนองบาง

118 นาย สดุใจ   มลูสาร โรงเรียนบ้านดงมนั

119 นางสาว สดุารัตน์  ภโูคกสงู โรงเรียนเจริญผลวิทยา

120 นาง สทุธิรัก   มหาเมฆ โรงเรียนวดัดอนขาด
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121 นางสาว สพุรรณี  อินค้า โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

122 นาง สพุคัสรา ภรัิฐพงศ์ธนากร โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนสุรณ์) 

123 นาง สพุตัรา อนัฐาเชษ โรงเรียนวดับางเลน

124 นาย สพุศัพงษ์  อนชิุตโสภาพนัธุ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั(ประถม)

125 นางสาว สภุาภรณ์  ใจทน โรงเรียนอนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า)

126 นางสาว สมุาลี  มีพงษ์ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

127 นาย สรุพล  มสุิกพนัธ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง จ. ตรัง

128 นาย สรุพลศกัดิ์ ชลกาญพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

129 นางสาว สรีุรัตน์ ประเสริฐภกัดิ์ โรงเรียนกอบวิทยา 

130 นางสาว สวุรรณา เสมศรี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

131 นางสาว อภญิญา   แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองตาบง่

132 นาง อภนินัท์ อญัฤาชยั โรงเรียนชมุชนศรีบญุเรือง

133 นาย อภวิฒัน์  แสนคุ้ม โรงเรียนอนบุาลศรีสะเกษ

134 นาย อรรถพล คเชนทร์เชือ้

135 นาย อรรถพล  พิเศษศกัดิ์ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

136 นาย อรุณ   กมลมา โรงเรียนมารดาวนารักษ์

137 นางสาว อสนีุ  ศรีทากุล โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

138 นางสาว องัณฐัสกุล ชยัฤทธ์ิพงศภคั โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ

139 นางสาว อมัพร   เจริญสขุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

140 นางสาว อมัภกิา วนัศรี โรงเรียนมีนบรีุศกึษา  

141 นาย อศัดา อญัฤาชยั โรงเรียนบ้านดงมนั

142 นาง อาจรีย์ แปงการิยา โรงเรียนอดุมวิทยา 

143 นางสาว อารียา  ใบดีกาดี โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

144 นางสาว อารีรัตน์  มีสขุ โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

145 นาง อรุุพร  พงษ์ชยัสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

146 นาง อษุณีย์ บรูณะเชษฐกุล โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

147 นาง ฮินดล  เดชเสถียร โรงเรียนสวุพรรณสนิทวงศ์พิทยา

148 นางสาว สจิุตรา  พาท ี โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

149 นางสาว  กัญณิกา รินชยั โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

150 นางสาว พรทพิย์ จนัทราช โรงเรียนไผทอมุศกึษา 

ล าดับ



จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๒ ระดับประถมศกึษำ วันที ่๒๑ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

151 นางสาว ธนภรณ์ เมืองมลู โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

152 นาง อรชร เช่ียวชาญวิศวกิจ สมาคมเทยีนธรรมสิริ 

153 นางสาว เจติยา ดากระบตุร โรงเรียนวดับางจิก 

154 นาง อรอนงค์ สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

155 นางสาว ปิยมาศ วงษ์ประยรู 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธิการ

156 นางสาว นางสาวสปุราณี พลูณรงค์  
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธิการ

157 นางสาว มณฑา วิชิตพงษ์  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

158 นางสาว พรชลุี ชาญมะเริง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

159 นาย อธิคม โชคสนุนัท์ โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

160 นาง สนุทรา  ชยัพิพฒัน์ โรงเรียนพระกุมารศกึษา

161 นางสาว ชตุิมา จ้อสงูเนิน โรงเรียนพระกุมารศกึษา

ล าดับ


