ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
1 นางสาว

ชื่อ - สกุล
เกศรินทร์ ปุจฉาธรรม

หน่ วยงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2

นาง

เขมสุภางค์ สุขประกอบ

โรงเรียนวัดเสมียนารี

3

นางสาว

เจนจิรา ศรีพิจารณ์

โรงเรียนอุดมวิทยา

4

นาย

เจริญ การะเกษ

โรงเรียนเลิศหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

5

นาง

เชาวลี จาปามูล

โรงเรียนบ้ านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขค 6

6

นางสาว

เพียงพร คาคุณา

โรงเรียน สพป. กรุงเทพ

7

นางสาว

เมธวี ดอกชะเอม

โรงเรียนวัดบางเลน

8

นางสาว

เสาวณี พานุรักษ์

โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

9

นาย

เอกชัย ชิณโคตร

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

10

นาย

เอนก

ชมภูวงศ์

11

นาย

เอนก ชมภูวงศ์

ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา

12

นาง

กชนัช อ่อนชู

โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

13

นางสาว

กนกนุช โตสุข

โรงเรียนบ้ านทุ่งยางงาม

14

นาย

กรพล จัน่ จิรภัทร

โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา

15

นาง

กรรณิกา จาปาเตี ้ย

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

16

นาย

กรุณ วงศ์ใหญ่

โรงเรียนคลองกะจะ (พากษ์ สมบัติบารุง)

17

นาง

กัณหา เภกานนท์

โรงเรียนอุดมศึกษา

18

นาย

กันตินนั ท์ จันทร์ เขียว

โรงเรียนบ้ านใหม่

19

นางสาว

กานต์พิชา ทุมดี

โรงเรียนบ้ านบัวมล(เจริญราษฎร์ อทุ ศิ )

20

นางสาว

คาพร กองเตย

โรงเรียนแดงเป้า

21

นาย

โรงเรียนวังน้ อยวิทยาภูมิ

22

นางสาว

คุณาวุฒิ เดชเสถียร
จตุพร ศักดิ์ทพิ ยรัตน์

23

นางสาว

จรรยา หาญรบ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

24

นาง

จรรยา บัวเมฆ

โรงเรียนอุดมวิทยา

25

นางสาว

จันทนา แจ้ งประจักษ์

โรงเรียนวัดพังม่วง

26

นาง

จันทนา จันทร์ ขจร

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

27

นาง

จันทวงศ์ เรืองเกษา

โรงเรียนวัดลาพระยา (แซ่มร้ อยวิทยา)

28

นางสาว

จิราพร เสนานอก

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

29

นาง

จุฑามาศ พลเสน

สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

30

นาย

ชรินทร ทักษิณประภา

โรงเรียนบ้ านลาภูรา สพป.ตรัง เขต2

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

31

นางสาว

ชลิตา กาพย์แก้ ว

โรงเรียนเซนต์มารีดา มีนบุรี

32

นางสาว

ชินรัตน์ ยะอบทอง

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

33

นาง

ฐิ ติมน นาคครูฑ

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

34

นาย

ณพวุฒิ มณีวงษ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

35

นาง

ณอร บุญปกครอง

โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป.อย.1

36

นาย

ณัฐฐ์ ปพน โพธฺิประสิทธิ

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

37

นางสาว

ณัฐณิช. มูลสาร

โรงเรียนบ้ านดงมัน

38

นาย

ณัฐพล ณรงค์เดชา

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

39

นางสาว

ณัฐวรรณ ศรีระบาย

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

40

นาย

ณัฐวุฒิ นามวงศ์

โรงเรียนบ้ านหนองค้ า

41

นางสาว

ดร. น ้าทิพย์ งามสุทธา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

42

นาง

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

43

นาย

ดารนี จันทา
ทรงศักดิ์ พิทกั ษ์ มงคล

44

นางสาว

ทัศนีย์ สุกัญญี

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

45

นาง

ทิพย์สนุ ี อิ่มวุฒิ

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

46

นางสาว

ธนัชชา เขียวหวาน

โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

47

นาย

ธวัชชัย ชมกระโทก

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

48

นางสาว

ธัญชนก สังขะพันธ์

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

49

นาย

ธันญธรณ์ ธรรมบารุง

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

50

นางสาว

นพรัตน์ อรทัย

โรงเรียนทุ่งน้ อย

51

นางสาว

นภัสร์ วรัญชน์ ดอกสิงห์

52

นางสาว

นภาพร ผลาผล

โรงเรียนปั ญจทรัพย์มีนบุรี
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

53

นางสาว

นวลจันทร์ พูนสวัสดิ์

โรงเรียนอ่างเสือดา

54

นาง

นันท์นภัส ชูศรีจนั ทร์

โรงเรียนวัดดอนตาจีน

55

นาง

นารถวดี จันทนภาพ

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

56

นาง

นิชรา ชนะพาล

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

57

นางสาว

นิตย์ นาทอง

โรงนวพัฒน์วิทยา

58

นาง

นิตยา วงศ์ทา

โรงเรียนไตรราชวิทยา

59

นาง

นิภาพร โฉมยา

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

60

นาย

บุญชุม มีรัตน์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่า)

โรงเรียนบ้ านหนองใหญ่

ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

61

นาง

บุษบา รัตนะวิศ

โรงเรียนไผทอุอดศึกษา

62

นางสาว

บุษบา บุญหมั่น

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

63

นาง

ประจิตร สวัสดิกุล

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

64

นาง

ประณัฐธิลกั ษณ์ จารุวฒ
ั นะ

โรงเรียนบัวมล(เจริญราษฎร์ อทุ ศิ )

65

นาย

ประดิษฐ์ มูลทรัพย์

66

นาย

ประพงศ์ ชูตรัง

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

67

นาย

ประพัฒน์ อึ ้งถาวรดี

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

68

นางสาว

ปราณี ไกรเดช

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

69

นาง

ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทกั ษ์ วิทยาคาร)

70

นาง

ปวลี รุจิรวงศ์

โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

71

นาง

ปอล ชมชื่น

โรงเรียนอุดมวิทยา

72

นางสาว

ปั ทมา พรหมศร

โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

73

นางสาว

พนาวรรณ ทองด้ วง

โรงเรียนบ้ านวังลา

74

นาง

พรกลม สุมงคล

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

75

นางสาว

พรหมมล พรมการ

โรงเรียนบ้ านวังลา

76

นาง

พักตร์ วิภา ตะเพียนทอง

โรงเรียนวัดช้ าง

77

นาง

พัชราภรณ์

สมานพงษ์

78

นางสาว

พัชรี

ช่วงชัย

79

นาย

พัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ

โรงเรียนบ้ านดงมัน

80

นาง

พัทธวรรณ สุวรรณวัฒนา

โรงเรียนวัดชีปะขาว

81

นางสาว

พิมพวรรณ คงสกุล

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

82

นาย

พิศทุ ธ์ปภาณ จินะวงค์

83

นาง

ฟองแก้ ว ทิตาทร

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

84

นางสาว

มนัญญา โสภณิก

โรงเรียน สพป. กรุงเทพ

85

นางสาว

มุกดา โปร่งสุยา

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

86

นางสาว

รัชนี ตังสมบู
้ รณ์

โรงเรียนนารีวิทยา

87

นางสาว

รินา ปี ตาสัย

โรงเรียนวีระวิทยา

88

นางสาว

ละมัย แป้นจุลสี

โรงเรียนบ้ านหลังเขา

89

นางสาว

วชิรญาย์ อธิมงั

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

90

นางสาว

วนิดา มาลาวงษ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

91

นาย

วรวุธ ถาวรทรัพย์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

92

นาย

วรัญญู ล้ อมเจริญสุข

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

93

นาง

วราภรณ์ เมฆขาว

โรงเรียนวัดดอนกระเบื ้อง

94

นาย

วิชยั พวงเงิน

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

95

นาย

วิธวัช รอดแสง

โรงเรียนอุดมวิทยา

96

นางสาว

วิภา วาปี โส

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

97

นาย

วิรัตน์ ขันพันธ์

โรงเรียนวัดเทพากร

98

นาย

วีณา

กรุงเทพมหานคร

99

นาย

วีระศักดิ์ มณีรัตน์

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

100 นางสาว

ศตายุ ตังศรี
้ รัตน์

โรงเรียนอุดมวิทยา

101 นางสาว

ศศิเพ็ญ จิตอุทศั น์

โรงเรียนนารีวิทยา

102 นางสาว

ศิริพร สลีวงศ์

โรงเรียนคลองสองต้ นนุ่น

103 นาง

ศิริพนั ธ์ เกตุไชโย

โรงเรียนนภสร

104 นาย

ศุภรงค์ สว่างงามวงศ์

โรงเรียนวัดเทวสุนทร

105 นาง

ศุภวรรณ สุมารินทร์

โรงเรียนนารีวิทยา

106 นาง

สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์

โรงเรียนธรรมภิรักษ์

107 นางสาว

สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา

โรงเรียนวัดคันทด

108 นาย

สมโรจน์ เตียงนิล

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

109 นาง

สมจิตร์ หอไตรรงค์

โรงเรียนจันทรวิชา

110 นาง

สมพิศ เก่งพานิช

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

111 นาง

สมพิศ โคมกระจ่าง

โรงเรียนวัดใหม่ลานกแขวก

112 นาย

สมัย ทาบทา

โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

113 นาย

สรยศ พนายางกูร

โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

114 นางสาว

สร้ อยสุดาร์ ธรรมศร

โรงเรียนวัดบางเลน

115 นาง

สาอาง ทรงกิติพิศาล

โรงเรียนวัดศรีหราษฎร์ ศรัทธา

116 นาง

สิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ

โรงเรียนวัดลาบัว สพป.สพ.1

117 นาย

สุชาติ เทสันตะ

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

118 นาย

สุดใจ มูลสาร

โรงเรียนบ้ านดงมัน

119 นางสาว

สุดารัตน์ ภูโคกสูง

โรงเรียนเจริญผลวิทยา

120 นาง

สุทธิรัก มหาเมฆ

โรงเรียนวัดดอนขาด

ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

121 นางสาว

สุพรรณี อินค้ า

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

122 นาง

สุพคั สรา ภิรัฐพงศ์ธนากร

โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนุสรณ์)

123 นาง

สุพตั รา อันฐาเชษ

โรงเรียนวัดบางเลน

124 นาย

สุพศั พงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

125 นางสาว

สุภาภรณ์ ใจทน

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

126 นางสาว

สุมาลี มีพงษ์

โรงเรียนปิ ยะพงษ์ วิทยา

127 นาย

โรงเรียนต้ นบากราษฎร์ บารุง จ. ตรัง

128 นาย

สุรพล มุสิกพันธ์
สุรพลศักดิ์ ชลกาญพจน์

129 นางสาว

สุรีรัตน์ ประเสริฐภักดิ์

โรงเรียนกอบวิทยา

130 นางสาว

สุวรรณา เสมศรี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

131 นางสาว

อภิญญา แก้ วประเสริฐ

โรงเรียนบ้ านหนองตาบ่ง

132 นาง

อภินนั ท์ อัญฤาชัย

โรงเรียนชุมชนศรีบญ
ุ เรือง

133 นาย

อภิวฒ
ั น์ แสนคุ้ม

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

134 นาย

อรรถพล

คเชนทร์ เชื ้อ

135 นาย

อรรถพล พิเศษศักดิ์

โรงเรียนมารีย์แก้ งคร้ อ

136 นาย

อรุณ กมลมา

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

137 นางสาว

อสุนี ศรีทากุล

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

138 นางสาว

อังณัฐสกุล ชัยฤทธิ์พงศภัค

โรงเรียนปั ญจทรัพย์มีนบุรี

139 นางสาว

อัมพร เจริญสุข

โรงเรียนไตรราชวิทยา

140 นางสาว

อัมภิกา วันศรี

โรงเรียนมีนบุรีศกึ ษา

141 นาย

อัศดา อัญฤาชัย

โรงเรียนบ้ านดงมัน

142 นาง

อาจรีย์ แปงการิยา

โรงเรียนอุดมวิทยา

143 นางสาว

อารียา ใบดีกาดี

144 นางสาว

อารีรัตน์ มีสขุ

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

145 นาง

อุรุพร พงษ์ ชยั สิทธิ์

โรงเรียนบ้ านบางกะปิ

146 นาง

อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

147 นาง

ฮินดล เดชเสถียร

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

148 นางสาว

สุจิตรา พาที

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

149 นางสาว

กัญณิกา รินชัย

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

150 นางสาว

พรทิพย์ จันทราช

โรงเรียนไผทอุมศึกษา

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

ึ ษำ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐
จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน ห ้อง ๒ ระดับประถมศก
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

151 นางสาว

ธนภรณ์ เมืองมูล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

152 นาง

อรชร เชี่ยวชาญวิศวกิจ

สมาคมเทียนธรรมสิริ

153 นางสาว

เจติยา ดากระบุตร

โรงเรียนวัดบางจิก

154 นาง

อรอนงค์ สุขปลอด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

155 นางสาว

ปิ ยมาศ วงษ์ ประยูร

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

156 นางสาว

นางสาวสุปราณี พูลณรงค์

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

157 นางสาว

มณฑา วิชิตพงษ์

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

158 นางสาว

พรชุลี ชาญมะเริง

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์

159 นาย

อธิคม โชคสุนนั ท์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

160 นาง

สุนทรา ชัยพิพฒ
ั น์

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

161 นางสาว

ชุติมา จ้ อสูงเนิน

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

