
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๓ ระดับมธัยม วันที ่๒๑ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เจริยพร  มะละเจริญ โรงเรียนวดัดอนพดุซา   

2 นาย เจษฎากร  สาคนัลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

3 นาง เบญจมาศ บรรเจิดพฒันกุล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

4 นางสาว เพ็ญพกัตร์   วาปีกัง โรงเรียนมารดาวนารักษ์

5 นาง เพ็ญศรี  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

6 นาง เวียงแก้ว   ค าปันทพิย์ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

7 นาย เสรี  อปุถัมภ์ ศนูย์สมนุไพรตะบลัไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

8 นางสาว เสาวลกัษณ์ นาคสงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

9 นาง เอมอร  ปิตมานรัุกษ์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

10 นาง แสงดาว  เพ็ชร์พราว โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

11 นาย โอภาส มซูอ โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

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

13 นาย กณวรรธน์  ทองจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

14 นาย กนก จ าปามลู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

15 นางสาว กนกกานต์ ปานจินดา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

16 นางสาว กนกพร กิริยะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ

17 นางสาว กนกวรรณ  โพธ์ิพยคัฆ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

18 นาย กมลเทพ ชงัช ู โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

19 นาง กรรณิการ์  ยาประเสริฐ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

20 นาย กรรยา พรรณา โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ 

21 นาย กฤษฏา แซ่ลิ่ม วิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบรีุ 

22 นางสาว กวินทพิย์ ไชยพงษ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

23 นาง กัลยา  หาญค า โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

24 นางสาว ก่ิงกนก กิมานนัท์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

25 นาย กิตติคณุกฤดากร สขุปัญญา โรงเรียนกบนิทร์วิทยา

26 นาย กิตติชยั  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนนภสร 

27 นาย กิตติศกัดิ์  วนังาม โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมน้อมเกล้า

28 นางสาว ขนิษฐา อ านกัมณี โรงเรียนรัษฏานปุระดิษฐ์อนสุรณ์ 

29 นางสาว คมขวญั คงรอด โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

30 นาง จริยา   สขุสมนาค โรงเรียนไตรราชวิทยา

ล าดับ
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ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

31 นาย จิณณภทัร พิบลูย์วิทติธ ารง โรงเรียนเตรียมอดุมน้อมเกล้า 

32 นาย ฉัฐวสัส์ ดวงจนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

33 นาย ชญาวตั สอิง้รัมย์ โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

34 นาย ชานน สิทธ์ิภานวุงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

35 นาย ชชูาติ เจริญชยัไธสงค์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

36 นางสาว ณฐพร พลศาลา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

37 นาย ณพชัร เอกภมิูพฒั
โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา

 เขต 23

38 นางสาว ณจัฉรียา ชินเเข โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

39 นาย ณฐัชานนท์ นิลกลาง โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

40 นางสาว ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบัประไมย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

41 นาย ทรงพล  ทองสวสัดิ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  

42 นาย ทรงวฒิุ แก้วเรียน โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

43 นาย ทศัมลน์ พรมศิริ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

44 นาย ธนิต  ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

45 นาย ธวชัชยั ลกูรัตน์ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

46 นาง ธาริณี ยิ่งถาวร โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์  

47 นาง ธิกานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

48 นาย ธีรติ ลว่นเส้ง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

49 นาง นงนชุ โกยสมบรูณ์  โรงเรียนสายอกัษร 

50 นางสาว นวลจนัทร์  ช่องดารากุล โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

51 นาย นนัทวฒัน์ เชงขนุทด นกัศกึษา

52 นาย นาย อนนัต์.   ทรายทอง ชมุชน. เก้าพฒันา

53 นางสาว น า้ฝน  หนิจ าปา โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม

54 นาง นิดา  จินตนปัญญา โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

55 นาย นิติกร ระดม โรงเรียนราชวินิต 

56 นาง นิพนธ์ เนียมนิยม โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

57 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

58 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายวิทยา 

59 นาย บญัชา ติละกุล โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 

ล าดับ
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60 นาย บญุเสริม ศกึษา โรงเรียนอดุมศกึษา   

61 นาย บญุชม มีรัตน์  โรงเรยนไทยรัฐวิทยา  ๕ (วดัตลิ่งชนั)  

62 นาง บญุญพร รักเดชะ โรงเรียนสวสัดิ์รันาภมิขุ 

63 นาง บษุบา  แสงวงค์ โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา

64 นาง บษุบา แสงวงษ์ โรงเรียนธาตนุารายวิทยา  สพม. 23

65 นาย ปฏภิาณ พดัชนุทด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

66 นางสาว ปภสัวรรณ โรงเรียนระเบยีบศกึษา

67 นางสาว ประกิจ  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

68 นาย ประกิจ  แดงขนุทด นกัศกึษา

69 นางสาว ประนอม. หาญขนุทด นกัศกึษา

70 นาย ประวนัวิทย์ มาเทศน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

71 นางสาว ปราณีต  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

72 นางสาว ปัญจพร น่ิมมณี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

73 นาย ปัญจพล เชือ้วงัค า โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

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

75 นางสาว พรรณนิภา สขุรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

76 นางสาว พรรณพิไล  เกษีสม โรงเรียนต้นแบบ

77 นาย พิชาญ ฉิมพลี โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

78 นาง พิมหฤทยั ศรีมมงคล ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

79 นาย พีรณฐั ปรัชญาวฒิุรัตน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

80 นางสาว ฟังฝน จงัคศิริ โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

81 นางสาว ภทัรภร  วนัชเูพลา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

82 นาย ภชิูต ทรัพย์เพ่ิม มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ

83 นาย ภมิูพฒัน์ เฮ้งศิริ มหาวิทยาลยั

84 นาย มนตรี พนัธ์ค า โรเรียนอทุยัวิทยา 

85 นาย มนทพิย์ ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

86 นางสาว มะลิวลัย์  ชมภแูดง โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

87 นาง ยภุา พรเศรษฐ์ โรงเรียนกันตงัพิทยากร

88 นาง รวิวลัย์  แก้วใจ โรงเรียนระเบยีบศกึษา

89 นางสาว รังสิมา ถาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ
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90 นาย รัฐพงษ์ รัฐสมทุร โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 

91 นางสาว รับขวญั สิทธิวงค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

92 นาง ลดาวรรณ  น่ิมทบัทมิ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

93 นาง ลดัดาวรรณ  จ านงบตุร โรงเรียนบ้านทา่ตะคร้อมิตรภาพที่ 192

94 นางสาว วรรธนนัท์ กิติคณุานนท์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

95 นาย วรัญญ ูอดุแก้ว โรงเรียนบ้านโคกไพล 

96 นางสาว วริศรา ช้างแก้ว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

97 นาย วนัชิง กูลหกุล โรงเรียนทุ่งหงษา  

98 นางสาว วาสนา พลายเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

99 นาย วิเชียร  บญุมาก โรงเรียนห้วยทบัทนัวิทยาคม

100 นางสาว วิจิตรา  ศิริสจัจพิพฒัน์ โรงเรียน ไผทอดุมศกึษา  

101 นาย วิทยา   ประถมบตุร โรงเรียนมารดาวนารักษ์

102 นางสาว วิภารัตน์ ชรินทร์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

103 นางสาว วิภาวี วิราตกนก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์  

104 นาง วิมลพรรณ   รักทอง โรงเรียนชยัเกษมวิทยา

105 นางสาว ศศิธารี ปรึกษาดี โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

106 นาย ศกัดิ์เลิศ รักจริง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

107 นางสาว ศภุลกัษณ์ ผลแก้ว ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

108 นางสาว สโรชา พิมพา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

109 นาย สงกรานต์     ไกรยวงษ์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

110 นางสาว สถาพร   สอนกนิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

111 นาง สมใจ เผ่าดิษฐ  โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

112 นาง สมจิต  สอนกล้า เครือข่ายแมห่ญิงสริุนทร์

113 นาย สมชาย ประภาสะโนบล วิทยาลยัเทคโนโลยีฝีมือปัญจวิทยา 

114 นาง สมฤดี ป่ินแก้ว โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

115 นาย สรศกัดิ์ ไสยะหตุ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

116 นางสาว สายสดุา กิจประยรู โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

117 นาย สิทธิศกัดิ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

118 นางสาว สิวาลยั สวสัดีรักษา โรงเรียน สามเสนวิทยาลยั 2 

119 นางสาว สดุใจ   นาคชงั โรงเรียนนารีวิทยา
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120 นางสาว สดุารัตน์ แสนค า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

121 นาย สทุศัน์ วงักระธาต ุ โรงเรียนเรณนูครวิทยานกุูล สพม 22 

122 นางสาว สธุนา  โสมด า โรงเรียนต้นแบบ

123 นาย สพุจน์ตรศกัดิ์ หนขูาว โรงเรียนกันตงัรัษฎาศกึษา

124 นางสาว สพุร  แกล้วกล้าหาญ ร.ร. นวมินทราชินทูศิเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 

125 นางสาว สพุร แกล้วกล้าหาญ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิเตรียนมอดุมน้อมเกล้า 

126 นาง สพุตัรา  มธัยมชาติ โรงเรียนนารีวิทยา

127 นางสาว สภุทตั กลิ่นประทมุ นกัศกึษา

128 นาย สรุสีห์  จนัทร์สงัสา โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

129 นาย สวุคิน ปพุพโก วิทยาลยัเทคนิคสารภ ี

130 นาย อดลุย์ ชเูนตร์ โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2 

131 นางสาว อธิตยา อรรถสาร นกัศกึษา

132 นาย อนะวชั โพธ์ิอ่อน โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

133 นาย อนวุฒัน์ ธัมมะบาละ  โรงเรียนวดัล าพระยา (แซ่มร้อยวิทยา) 

134 นาง อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

135 นาย อรรถพงษ์ แก้วเถ่ือน โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

136 นางสาว อลิสา ดวงจิตเลิศขจร โรงเรียนโยธินบรูณะ 2  (สวุรรณสทุธาราม) 

137 นางสาว อญัชลุี ขนัทอง นกัศกึษา

138 นางสาว อารยา   ภานศุรี โรงเรียนนารีวิทยา

139 นาง อบุลวรรณ  งามศิริผล โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม

140 นาย สิทธิพงษ์ จนัทร์สวา่ง โรงเรียนโพนพิทยาคม 

141 นาย วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

142 นางสาว พรพิลาส วราพงศ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

143 นางสาว เรณ ูพฒันะแสง โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

144 นาง ธิดารัตน์  วงัวร โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

145 นาง จารุรัชต์ แสวงมหาไชย โรงเรียนพรมือ สพม. เขต 26 

146 นางสาว รุ้งดาว จนัทร์ทอง โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

147 นางสาว อรยา  เทศงามถ้วน โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

148 นาย อดลุย์ เกษไทยสงค์ โรงเรียนพระกุมารศกึษา

ล าดับ


