
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๒  อดุมศกึษำ วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 นางสาว เจณจิรา มนัคง ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

2 นาย เสรี  อปุถัมภ์ ศนูย์สมนุไพรตะบลัไพร (องค์กรสาธารณประโยชน์)

3 นาง แสงดาว  เพ็ชร์พราว โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

4 นาง กัลยา  หาญค า โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5 นาย กิตติคณุกฤดากร สขุปัญญา โรงเรียนกบนิทร์วิทยา

6 นาย ครุุศาสตร์ คนหาญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 นาย จตรุวฒัน์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

8 นาง จนัทร์เพ็ญ  ทองอ่อน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

9 นางสาว ฉวีวรรณ  โพธ์ิศรี มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

10 นาย ชญาวตั สอิง้รัมย์ โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ  

11 นางสาว ชนญัญา มาพทุธ มหาวิทยาลยับรูพา

12 นาย ชชูาติ เจริญชยัไธสงค์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

13 นางสาว ณฐพร พลศาลา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

14 นางสาว ณจัฉรียา ชินเเข โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

15 นาย ทรงวฒิุ แก้วเรียน โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

16 นาย ทศัมลน์ พรมศิริ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

17 นางสาว ธนตัพร  ชาติสภุาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

18 นาย ธนิต  ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

19 นาง ธัญรัศม์ ผนกึรัมย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

20 นาง ธิกานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

21 นางสาว นวลจนัทร์  ช่องดารากุล โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง

22 นาง นพิุศ อคัพิน โรงเรียนธาตนุารายวิทยา 

23 นาย บญุชม มีรัตน์  โรงเรยนไทยรัฐวิทยา  ๕ (วดัตลิ่งชนั)  

24 นาย บญุชมุ  มีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วดัตลิ่งต ่า)

25 นาง บษุบา แสงวงษ์ โรงเรียนธาตนุารายวิทยา  สพม. 23

26 นาย ปัญจพล เชือ้วงัค า โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

27 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี

28 นางสาว พรรณทพิา เวชรังษี วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

29 นาง ลดาวลัย์    พรศิริวงศ์ รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง

30 นางสาว วชิรญาย์ อธิมงั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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31 นางสาว วชิราภรณ์ สรุธนะสกุล สถาบนัวิทยาลยัชมุชน

32 นางสาว วิภารัตน์ ชรินทร์ โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

33 นางสาว ศศิธารี ปรึกษาดี โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

34 นางสาว ศภุลกัษณ์ ผลแก้ว ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

35 นางสาว สโรชา พิมพา โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

36 นางสาว สถาพร กลางคาร วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ

37 นาง สมจิต  สอนกล้า เครือข่ายแมห่ญิงสริุนทร์

38 นางสาว สายสดุา กิจประยรู โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

39 นาย สทุศัน์  เหมทานนท์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบรีุ

40 นาย สพุจน์ตรศกัดิ์ หนขูาว โรงเรียนกันตงัรัษฎาศกึษา

41 นาง สภุาภรณ์ ดอกแก้วดี ส านดังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

42 นาง สวุคนธ์ ช้างคนมี โรงเรียนสายอกัษร 

43 นางสาว สวุรรณา เสมศรี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

44 นาย อนะวชั โพธ์ิอ่อน โรงเรียนบ้านมว่งพิทยาคม

45 นาย อภสอทธ์ิ  ทองโคตร มหาวิัทยาลยั

46 นาย อรรถพงษ์ แก้วเถ่ือน โรงเรียนพนมเบญจา สพม.13

47 นาย กุลชาติ จงัภทัรพงศา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

48 นาย เลิศยศ ตรีรัตนไพบลูย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

49 นาย วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล

50 นางสาว พรพิลาส วราพงศ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

51 นาง อมัพร รัตนวิจิตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

52 นาง อรอนงค์ สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

53 นาย โอม  สขุปลอด มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

 


