จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
1 นางสาว

ชื่อ - สกุล
เกตชนก ไชยตรี

หน่ วยงาน
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

2

นางสาว

เจณจิรา มันคง

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

3

นาย

เจริญ การะเกษ

โรงเรียนเลิศหล้ า ถนนเกษตร-นวมินทร์

4

นางสาว

เจริยพร มะละเจริญ

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

5

นาย

เฉลียว เถื่อนเภา

โรงเรียนบ้ านตะโกล่าง

6

นาง

เบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

7

นางสาว

เพชรรัตน์ สังวาระ

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

8

นาง

เพียงสุรีย์ เสวนิช

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

9

นางสาว

เมธวี ดอกชะเอม

โรงเรียนวัดบางเลน

10

นางสาว

เมธาวี เชื ้อสาย

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

11

นาง

เยาวรัตน์ เจริญรักษ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

12

นาง

เวียงแก้ ว คาปั นทิพย์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

13

นาย

เสรี อุปถัมภ์

ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

14

นาย

เอนก

ชมภูวงศ์

15

นาย

เอนก ชมภูวงศ์

ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา

16

นาง

แสงดาว เพ็ชร์ พราว

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

17

นาย

โอภาส มูซอ

โรงเรียนอิสลามสันติชน

18

นางสาว

ใบบุญ ชาติบญ
ุ นิยม

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

19

นาย

ไชยันต์ ไชยาดุลานันท์

วิทยาลัยเทคนิคน ้าพอง

20

นาย

ไพบูลย์ อัครส

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

21

นางสาว

กนกนุช โตสุข

โรงเรียนบ้ านทุ่งยางงาม

22

นาย

กรพล จัน่ จิรภัทร

โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา

23

นาง

กรรณิการ์ ยาประเสริฐ

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

24

นาย

กฤษฏา แซ่ลิ่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

25

นาง

กัณหา เภกานนท์

โรงเรียนอุดมศึกษา

26

นาง

กัลยา หาญคา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27

นาย

กานต์ ขาเหล็ก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

28

นางสาว

กิ่งกนก กิมานันท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29

นาย

กิตติคณ
ุ กฤดากร สุขปั ญญา

โรงเรียนกบินทร์ วิทยา

30

นางสาว

ขนิษฐา อานักมณี

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์ อนุสรณ์

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
31 นาง

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

ขวัญเดือน

ปานขวัญ

32

นาย

คชกร นริสาน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน

33

นางสาว

คาพร กองเตย

โรงเรียนแดงเป้า

34

นาย

คุรุศาสตร์ คนหาญ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35

นาง

จงใจ ศรีใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลพิชากร

36

นาย

จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

37

นาง

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

38

นางสาว

จันทร์ เพ็ญ ทองอ่อน
จารึกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์

39

นาย

จารุบตุ ร ทะสุวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

40

นาย

จิตชัย แก่นการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

41

นาง

จิราพร ปทุมเทวาภิบาล

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

42

นางสาว

จุฬาลักษณ์ แดงงาม

โรงเรียนไตรราชวิทยา

43

นาย

ชญาวัต สอิ ้งรัมย์

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

44

นางสาว

ชนัญญา มาพุทธ

มหาวิทยาลัยบูรพา

45

นาง

ช่อ ณัฐปภัชญา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

46

นางสาว

ชัชชภา ประทุมศรีขจร

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

47

นาง

ชัชมน เกิดผล

รร.เลิศหลเ้้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

48

นาย

ชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

49

นาย

ชัยวุะ เหล่าวัฒนวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

50

นาย

ชาติชาย ตลุนจันทร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

51

นางสาว

ชินรัตน์ ยะอบทอง

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

52

นาย

ชูชาติ เจริญชัยไธสงค์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

53

นาง

ฐิ ติมน นาคครูฑ

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา ๑

54

นาย

ณชยุต นิลแสง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

55

นางสาว

ณฐพร พลศาลา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

56

นาย

ณรงค์ เที่ยงสมบุญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

57

นาย

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

58

นาย

ณรงค์ ไทยทอง
ณรงศักดิ์ ดิลกทิพย์รัตน์

59

นาง

ณอร บุญปกครอง

โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป.อย.1

60

นางสาว

ณัจฉรียา ชินเเข

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนบ้ านลาดพร้ าว

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
61 นาย

ชื่อ - สกุล
ณัฐชานนท์ นิลกลาง

หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

62

นาย

ณัฐพร มาประชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

63

นาย

ณัฐวุฒิ นามวงศ์

โรงเรียนบ้ านหนองค้ า

64

นางสาว

ดร. น ้าทิพย์ งามสุทธา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

65

นางสาว

ดร. พัชรา นันทจินดา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

66

นางสาว

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

67

นาย

ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบั ประไมย
ทรงพล ทองสวัสดิ์

68

นาย

ทรงศักดิ์ พิทกั ษ์ มงคล

โรงเรียนบ้ านหนองใหญ่

69

นางสาว

ทวีพร พันธุ์พาณิชยื

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

70

นาย

ทศพล ศรีสาระ

โรงเรียนบ้ านแพงพิทยาคม

71

นางสาว

ทองคา พันธุ์พฤกษ์

สมาคมผู้ปกครอง

72

นาย

ทัศมลน์ พรมศิริ

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

73

นาง

ทิพย์สดุ า แสงโกเมน

โรงเรียนพิบลู ย์อปุ ถัมภ์

74

นาง

ทิพย์สนุ ี อิ่มวุฒิ

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

75

นางสาว

ธนัชชา เขียวหวาน

โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

76

นางสาว

ธนัชพร บุญรอด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั บาดาล

77

นางสาว

ธนัตพร ชาติสภุ าพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

78

นาย

ธนาชัย ถู่มาตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่ งบริหารธุรกิจ

79

นาย

ธนิต ทองอาจ

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

80

นาย

ธวัชชัย ชมกระโทก

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

81

นาง

ธัญญ์นลิน มัธยมจันทร์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

82

นาง

ธัญรัศม์ ผนึกรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

83

นาง

ธาริณี ยิ่งถาวร

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

84

นาง

ธิกานดา ศรีสาคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85

นาย

ธีรติ ล่วนเส้ ง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

86

นางสาว

นงลักษณ์ สีธรรม

โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

87

นาย

นพดล สุขจิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่ งบริหารธุรกิจ

88

นาย

นพดล สุขจิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่ งบริหารธุรกิจ

89

นางสาว

นพรัตน์ อรทัย

โรงเรียนทุ่งน้ อย

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
90 นาย

ชื่อ - สกุล
นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศกั ดิ์

หน่ วยงาน
อิสระ

91

นางสาว

นภาพร ผลาผล

โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

92

นางสาว

นวลจันทร์ ช่องดารากุล

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

93

นาง

โรงเรียนวัดดอนตาจีน

94

นาง

นันท์นภัส ชูศรีจนั ทร์
นาตยา เหมือนปั่ น้

95

นางสาว

นาฬนิกรณ์ เส็งนง

โรงเรียนวัดลาพระยา (แซ่มร้ อยวิทยา)

96

นาง

นิดา จินตนปั ญญา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

97

นาย

นิรัญ จันทร์ สง่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(นนทบุรี)

98

นาง

นุพิศ อัคพิน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

99

นาย

บรรพต พงษ์ รอด

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

100 นาย

บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

101 นาย

บุญเสริม ศึกษา

โรงเรียนอุดมศึกษา

102 นาย

บุญชม มีรัตน์

โรงเรยนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งชัน)

103 นาย

บุญชุม มีรัตน์

104 นาง

บุญญพร รักเดชะ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่า)
โรงเรียนสวัสดิ์รันาภิมขุ

105 นาย

บุญมี เขาโคกกรวด

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

106 นาง

บุษบา แสงวงค์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

107 นาง

บุษบา แสงวงษ์

โรงเรียนธาตุนารายวิทยา สพม. 23

108 นางสาว

บุษบา บุญหมั่น

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

109 นางสาว

บุษรา เสนาหมื่น

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

110 นางสาว

ปฏิมา ประโยชน์อดุ มกิจ

111 นางสาว

ปณิฏฐนันท์ อนันตะวัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสวุ รรณภูมิบริหารธุรกิจ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1

112 นางสาว

ประกิจ เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

113 นาง

ประจิตร สวัสดิกุล

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

114 นาย

ปรัตถกร วิเชียร

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

115 นางสาว

ปราณีต เชี่ยวนาวิน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

116 นางสาว

ปริญญาภรณ์ แก้ วชัยฤทธิ์กุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์ เอเชีย

117 นาย
118 นางสาว

ปรีชา แวงแก้ ว
ปรีดา โพธิ์ส้ม

วิทยาลัยพณิชยการบางนา
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์

119 นาง

ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทกั ษ์ วิทยาคาร)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
120 นาง

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน

ปวลี รุจิรวงศ์

โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

121 นาย

ปองพล

กลิ่นช้ อย

122 นาย

ปั ญจพล เชื ้อวังคา

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

123 นางสาว

ปุญญพัฒน์

ทองสกุล

124 นาย

พ.อ.อ.บุรีรักษ์ คุ้มกลาง

โรงเรียนสายไหม (ทัสสนารมย์อนุสรณ์)

125 นาง

พรภัทร ปิ วิสาร

โรงเรียนอุดมศึกษา

126 นางสาว

พรรณทิพา

เวชรังษี

127 นางสาว

พรรณทิพา เวชรังษี

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

128 นางสาว

พรรณพิไล เกษีสม

โรงเรียนต้ นแบบ

129 นาย

พักตร์ จิรา ไกยสิทธิ์

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

130 นาง

พักตร์ วิภา ตะเพียนทอง

โรงเรียนวัดช้ าง

131 นาง

พัชราภรณ์

สมานพงษ์

132 นาย

พิชาญ ฉิมพลี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

133 นางสาว

พิมพา ดวงสว่าง

โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

134 นาง

พิมหฤทัย ศรีมมงคล

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

135 นาย

พิศทุ ธ์ปภาณ จินะวงค์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว

136 นางสาว

ฟั งฝน จังคศิริ

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

137 นางสาว

ภิราภรณ์

โรงเรียนบ้ านดงมัน

138 นาย

มนตรี พันธ์คา

โรเรียนอุทยั วิทยา

139 นางสาว

มนต์สินี อยู่ปราโมทย์

โรงเรียนอุดมศึกษา

140 นาย

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

141 นางสาว

มุกดา โปร่งสุยา

โรงเรียนบ้ านเวียงฝาง

142 นาง

ยุภา พรเศรษฐ์

โรงเรียนกันตังพิทยากร

143 นางสาว

ยุวดี สินชัย

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

144 นางสาว

รชตวรรณ ศิริรัตน์

โรงเรียนวัดกุฏ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)

145 นาย

รัฐพงษ์ รัฐสมุทร

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้ องวิทยา 2

146 นาย

ราชดิศ เพชรพลอย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบญ
ุ ถาวร

147 นางสาว

รินา ปี ตาสัย

โรงเรียนวีระวิทยา

148 นาง

ลายอง ไวยรูปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์ เอเชีย

149 นางสาว

วชิรญาย์ อธิมงั

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
150 นางสาว

ชื่อ - สกุล
วรดา พรมนาไร่

หน่ วยงาน

151 นาย

วิทยาลัยเทคโนโลยียงั โดนพณิชการ

152 นาย

วรพล ศรีสร้ อย
วรรณศักดิ์ ตนุมาตย์

153 นาง

วรรณา ตันเที่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

154 นาย

วรวุธ ถาวรทรัพย์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

155 นาย

วรัญญู ล้ อมเจริญสุข

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

156 นาย

วรัญญู อุดแก้ ว

โรงเรียนบ้ านโคกไพล

157 นางสาว

วริศรา ช้ างแก้ ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

158 นาย

วันชิง กูลหกุล

โรงเรียนทุ่งหงษา

159 นาย

วาฑิต พุทธปวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลาพูน

160 นาย

ว่าที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล

สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

161 นางสาว

วาสนา พลายเพ็ชร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

162 นาง

วิไล อิ่มสาราญ

โรงเรียนประกอบราษฎร์ บารุง

163 นาย

วิจิตร ขาวขา

วิทยาลัยการอาชีพองค์รักษ์

164 นางสาว

วิชตุ า เหนือกฤตสกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

165 นางสาว

วิภารัตน์ ชรินทร์

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

166 นาง

วิภาวี มณีเนตร

สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

167 นางสาว

วิภาวี วิราตกนก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์

168 นาง

วิมลพรรณ รักทอง

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

169 นาย

วิรัตน์ ขันพันธ์

โรงเรียนวัดเทพากร

170 นาย

วิรัตน์ คันธารัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบญ
ุ ถาวร

171 นางสาว

วีรวรรณ สุขสวัสดิ์จุ

โรงเรียนไตรราชวิทยา

172 นาย

วีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

173 นางสาว

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

174 นาย

ศศิธารี ปรึกษาดี
ศักดิ์เลิศ รักจริง

175 นาย

ศักดิ์โสภณ ดารากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

176 นางสาว

ศิริพร พรมทา

รร.เลิศหลเ้้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

177 นางสาว

ศิริพร สลีวงศ์

โรงเรียนคลองสองต้ นนุ่น

178 นางสาว

ศุภลักษณ์ ผลแก้ ว

ห้ องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้ าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
179 นางสาว

ชื่อ - สกุล
สโรชา พิมพา

หน่ วยงาน
โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

180 นาง

สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์

โรงเรียนธรรมภิรักษ์

181 นางสาว

สถาพร สอนกนิษฐ์

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

182 นางสาว

สถาพร กลางคาร

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

183 นาง

สมใจ เผ่าดิษฐ

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

184 นาย

สมคิด อาดา

โรงเรียนอิสลามสันติชน

185 นาง

สมจิต สอนกล้ า

เครือข่ายแม่หญิงสุรินทร์

186 นาง

สมฤดี ปิ่ นแก้ ว

โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

187 นาง

สมศิริ กลิ่นหอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่ งบริหารธุรกิจ

188 นาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่ งบริหารธุรกิจ

189 นาย

สมศิริ กลิ่นหอม
สรศักดิ์ ไสยะหุต

190 นางสาว

สร้ อยสุดาร์ ธรรมศร

โรงเรียนวัดบางเลน

191 นาย

สานิต หนูสงวน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

192 นางสาว

สายสุดา กิจประยูร

โรงเรียนธิดาแม่พระ

193 นาง

โรงเรียนวัดศรีหราษฎร์ ศรัทธา

194 นาย

สาอาง ทรงกิติพิศาล
สิทธิศกั ดิ์ แก้ วสอนทะเล

195 นางสาว

สิวาลัย สวัสดีรักษา

โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย 2

196 นาย

สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

197 นาย

สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

198 นาย

สุชาติ เทสันตะ

โรงเรียนบ้ านหนองบาง

199 นาง

สุทธิรัก มหาเมฆ

โรงเรียนวัดดอนขาด

200 นาย

สุทศั น์ เหมทานนท์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

201 นาย

สุทศั น์ วังกระธาตุ

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม 22

202 นางสาว

สุธนา โสมดา

โรงเรียนต้ นแบบ

203 นาง

สุนิษา สุขสวัสดิ์

รร.ต้ นบากราษฎร์ บารุง

204 นาง

สุพคั สรา ภิรัฐพงศ์ธนากร

โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนุสรณ์)

205 นาง

สุพตั รา อันฐาเชษ

โรงเรียนวัดบางเลน

206 นางสาว

สุภาภรณ์ ใจทน

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้ านเมืองเก่า)

207 นาง

สุภาภรณ์ ดอกแก้ วดี

208 นางสาว

สุมนมาลย์ อินทรง

สานัดงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ิ
โรงเรียนคอมพ่วเตอร์
กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

โรงเรียนจันทร์ ห่นุ บาเพ็ญ

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
209 นางสาว

ชื่อ - สกุล

หน่ วยงาน
โรงเรียนปิ ยะพงษ์ วิทยา

210 นาย

สุมาลี มีพงษ์
สุรพลศักดิ์ ชลกาญพจน์

211 นาย

สุรสีห์ จันทร์ สงั สา

โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

212 นาย

สุริยา มณีโสภา

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพ

213 นาย

สุวคิน ปุพพโก

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

214 นางสาว

สุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

215 นางสาว

หฤทัย วางอภัย

โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์ รังสรรค์)

216 นางสาว

หัตถากรณ์ เสาร์ เรือน

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร์ 50

217 นาย

อเนก แสงเชียว

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ร.เทค)

218 นาย

อดุลย์ ชูเนตร์

โรงเรียนแหลมมะขาม สพป. ตรังเขต 2

219 นาย

อธิโชค จันทร์ แจ้ ง
อนะวัช โพธิ์อ่อน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

222 นาย

อนันท์ งามสะอาด
อภสอทธิ์ ทองโคตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย- ไต้ หวัน(บีดีไอ)
ั
มหาวิทยาลั
ย

223 นางสาว

อภิชญา นันทราทิพย์

สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

224 นาง

อภินนั ท์ อัญฤาชัย

โรงเรียนชุมชนศรีบญ
ุ เรือง

225 นาย

อภิวฒ
ั น์ แสนคุ้ม

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

226 นาย

อรรถพงษ์ แก้ วเถื่อน

โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

227 นาย

อรรถพล

คเชนทร์ เชื ้อ

228 นาย

อรรถพล พิเศษศักดิ์

โรงเรียนมารีย์แก้ งคร้ อ

229 นาง

อรอุมา โคตรนาวัง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

230 นางสาว

อรอุมา วิวฒ
ั รางกูล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

231 นางสาว

อริศรา ชูแสงจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

232 นางสาว

อัญชัน ทับทิมดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

233 นาย

อัศดา อัญฤาชัย

โรงเรียนบ้ านดงมัน

234 นาย

อาทร แก้ วสังข์

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สานักงานเขตพื ้นที่ประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต2

235 นางสาว

อารวรรณ์ บังเกิด

236 นางสาว

อารีรัตน์ มีสขุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

237 นาย

อานวยพร สอิ ้งทอง

โรงเรียนวัดชีปะขาว

220 นาย
221 นาย

โรงเรียนบ้ านทุ่งน้ อย

โรงเรียนบ้ านม่วงพิทยาคม

จำนวนผู ้เข ้ำร่วมงำน Best Practice และร่วมพิธป
ี ิ ด วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐
ณ ห ้องประชุมโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

ลาดับ
238 นาย

ชื่อ - สกุล
อานาจ อินทร์ หมื่อนไวย

หน่ วยงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

239 นาง

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

240 นาง

อุบลวรรณ งามศิริผล
อุรุพร พงษ์ ชยั สิทธิ์

241 นาง

อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

242 นางสาว

สุจิตรา พาที

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

243 นางสาว

กัญณิกา รินชัย

โรงเรียนศิริวฒ
ั น์วิทยา

244 นาย

สิทธิพงษ์ จันทร์ สว่าง

โรงเรียนโพนพิทยาคม

245 นาง

อรชร เชี่ยวชาญวิศวกิจ

สมาคมเทียนธรรมสิริ

246 นางสาว

เจติยา ดากระบุตร

โรงเรียนวัดบางจิก

247 นาย

กุลชาติ จังภัทรพงศา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

248 นาย

เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

249 นาย

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

250 นางสาว

พรพิลาส วราพงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

251 นาง

อัมพร รัตนวิจิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

252 นาง

อรอนงค์ สุขปลอด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

253 นางสาว

ปฐมาวดี บุญโนนเต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

254 นางสาว

เรณู พัฒนะแสง

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

255 นาง

ธิดารัตน์ วังวร

โรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม

256 นางสาว

มนัสนันท์ ราตรีหว่าง

วิทยาลัยอาชีพเนินขาม

257 นางสาว

อรยา เทศงามถ้ วน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

258 นาย

อธิคม โชคสุนนั ท์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

259 นาย

โอม สุขปลอด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงเรียนบ้ านบางกะปิ

