
จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มงำน  หอ้ง ๓  กำรศกึษำพเิศษ วันที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๖๐

ณ  หอ้งประชมุโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทรำ ศนูยร์ำชกำร

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกศรินทร์   ปจุฉาธรรม นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

2 นาย เจริญ   การะเกษ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

3 นาย เฉลียว  เถ่ือนเภา โรงเรียนบ้านตะโกลา่ง 

4 นางสาว เมธวี  ดอกชะเอม โรงเรียนวดับางเลน

5 นาง เวียงแก้ว   ค าปันทพิย์ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

6 นาย เอนก   ชมภวูงศ์ ร.ร.เพชรรัตนราชสดุา

7 นาย โอภาส มซูอ โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

8 นางสาว ใบบญุ ชาติบญุนิยม โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

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

10 นางสาว กนกนชุ  โตสขุ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

11 นาย กมลเทพ ชงัช ู โรเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

12 นาย กรพล  จัน่จิรภทัร โรงเรียนวฒันานนท์วิทยา 

13 นาง กรรณิการ์  ยาประเสริฐ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

14 นาง กัณหา เภกานนท์ โรงเรียนอดุมศกึษา   

15 นางสาว ขนิษฐา อ านกัมณี โรงเรียนรัษฏานปุระดิษฐ์อนสุรณ์ 

16 นาง ขวญัเดือน ปานขวญั 

17 นางสาว ค าพร  กองเตย โรงเรียนแดงเป้า

18 นาย คณุาวฒิุ  เดชเสถียร โรงเรียนวงัน้อยวิทยาภมิู

19 นางสาว จตพุร ศกัดิ์ทพิยรัตน์ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ

20 นางสาว จรรยา  หาญรบ โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

21 นาง จริยา   สขุสมนาค โรงเรียนไตรราชวิทยา

22 นางสาว จนัทนา แจ้งประจกัษ์  โรงเรียนวดัพงัมว่ง 

23 นางสาว จนัทร์เพ็ญ สหุา โรงเรียนวดัรวก 

24 นางสาว จิราพร  เสนานอก โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

25 นาง จิราพร  ปทมุเทวาภบิาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

26 นาง จฑุามาศ พลเสน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุเขต 1 

27 นางสาว จฬุาลกัษณ์  แดงงาม โรงเรียนไตรราชวิทยา

28 นาย ชรินทร ทกัษิณประภา โรงเรียนบ้านล าภรูา สพป.ตรัง เขต2

29 นางสาว ชชัชภา ประทมุศรีขจร ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

30 นาง ชชัมน  เกิดผล รร.เลิศหลเ้า้ ถนนเกษตร-นวมินทร์

ล าดับ
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ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

31 นางสาว ชินรัตน์  ยะอบทอง โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

32 นาง ฐิติมน  นาคครูฑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

33 นาย ณรงศกัดิ์  ดิลกทพิย์รัตน์  โรงเรียนบ้านลาดพร้าว   

34 นางสาว ณะสา  โชคอ านวย ภาคประชาสงัคม

35 นาย ณฐัฐ์ปพน  โพธิฺประสิทธิ  โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

36 นางสาว ณฐัณิช.     มลูสาร โรงเรียนบ้านดงมนั

37 นาย ณฐัพล ณรงค์เดชา โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม

38 นาย ณฐัวฒิุ  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองค้า

39 นางสาว ดร. น า้ทพิย์    งามสทุธา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

40 นางสาว ดร. พชัรา   นนัทจินดา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

41 นางสาว ดร. สมจิตร์ ทรัพย์อบัประไมย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

42 นาง ดารนี จนัทา โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

43 นาย ทศพล ศรีสาระ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

44 นางสาว ทองค า   พนัธุ์พฤกษ์ สมาคมผู้ปกครอง

45 นาง ทพิย์สดุา แสงโกเมน โรงเรียนพิบลูย์อปุถัมภ์ 

46 นาง ทพิย์สนีุ อ่ิมวฒิุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

47 นางสาว ธนชัชา เขียวหวาน โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

48 นาย ธวชัชยั  ชมกระโทก โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม (สินทรัพย์อนสุรณ์)

49 นาง ธัญญ์นลิน มธัยมจนัทร์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

50 นาง นพรพรรณ วงศ์ประณทุ โรงเรียนสายอกัษร 

51 นางสาว นพรัตน์ อรทยั โรงเรียนทุ่งน้อย 

52 นาง นนัท์นภสั  ชศูรีจนัทร์ โรงเรียนวดัดอนตาจีน

53 นาย นาย อนนัต์.   ทรายทอง ชมุชน. เก้าพฒันา

54 นาง นิตยา   วงศ์ทา โรงเรียนไตรราชวิทยา

55 นาย บรรพต พงษ์รอด โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

56 นาย บญุเสริม ศกึษา โรงเรียนอดุมศกึษา   

57 นางสาว บษุบา บญุหมั่น โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

58 นางสาว บษุรา  เสนาหม่ืน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว

59 นางสาว ปณิฏฐนนัท์ อนนัตะวนั โรงเรียนอนรุาชประสิทธ์ิ สพป. นนทบรีุ เขต 1 

60 นางสาว ประกิจ  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง
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61 นาง ประจิตร  สวสัดิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

62 นาย ประพงศ์ ชตูรัง โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง

63 นางสาว ปราณีต  เช่ียวนาวิน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

64 นาง ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พิทกัษ์วิทยาคาร)

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

66 นาง พรกลม สมุงคล โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

67 นาง พรภทัร ปิวิสาร โรงเรียนอดุมศกึษา   

68 นาง พกัตร์วิภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนวดัช้าง

69 นาง พชัราภรณ์ สมานพงษ์

70 นาย พฒัน์ธนเดช ภาคภมิู โรงเรียนบ้านดงมนั

71 นางสาว พิมพา ดวงสวา่ง โรงเรียนอนบุาลปราโมชพฒันา 

72 นาง พิมหฤทยั ศรีมมงคล ห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ 

73 นาย พิศทุธ์ปภาณ จินะวงค์ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

74 นาง ฟองแก้ว  ทติาทร โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

75 นางสาว ฟังฝน จงัคศิริ โรงเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก

76 นางสาว มนต์สินี อยู่ปราโมทย์  โรงเรียนอดุมศกึษา   

77 นางสาว รชตวรรณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนวดักุฏ(ิชุ่มประชารังสรรค์)

78 นาย รัฐพงษ์ รัฐสมทุร โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 

79 นางสาว รัตนา  ตา่ยคนอง ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัพระแทน่ดงรัง (ศนูย์เจ้าคณุทองด า)

80 นางสาว รินา  ปีตาสยั โรงเรียนวีระวิทยา

81 นางสาว ลดัดาวลัย์ เจริญรอด โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 

82 นาย วรการ  น้อยสงวน โรงเรียนบ้านไพรพฒันา

83 นางสาว วรดา  พรมนาไร่ โรงเรียนสเุหร่าลาดพร้าว 

84 นาง วรนชุ บรรยงบญุฤทธ์ิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

85 นาง วรรณระวี   วิรัตน์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

86 นาย วรัญญ ูอดุแก้ว โรงเรียนบ้านโคกไพล 

87 นางสาว วรันธร ยองจา โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 

88 นาง วราภรณ์ เมฆขาว โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง

89 นาย วา่ที่ร้อยตรี ประภพ เบญจกุล ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

90 นางสาว วารุณี ดวงแก้ว โรงเรีียนวดัรวก 
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91 นาย วิชยั  พวงเงิน โรงเรียนบ้านหนองบาง

92 นาย วิรัตน์ ขนัพนัธ์ โรงเรียนวดัเทพากร 

93 นางสาว วีรวรรณ   กิจเจริญ โรงเรียนไตรราชวิทยา

94 นางสาว วีรวรรณ   สขุสวสัดิ์จุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

95 นางสาว ศิริพร  พรมทา รร.เลิศหลเ้า้ ถนนเกษตร-นวมินทร์

96 นางสาว ศิริพร  สลีวงศ์ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

97 นางสาว สกุลรัตน์ โกพฒัน์ตา โรงเรียนวดัคนัทด

98 นาย สงกรานต์     ไกรยวงษ์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

99 นาย สมโรจน์  เตียงนิล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

100 นาง สมใจ เผ่าดิษฐ  โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

101 นาย สมคิด อาด า โรงเรียนอิสลามสนัติชน 

102 นาง สมจิตร์  หอไตรรงค์ โรงเรียนจนัทรวิชา

103 นาง สมพิศ  เก่งพานิช โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

104 นาง สมฤดี ป่ินแก้ว โรงเรียนวดัลาดพร้าว  

105 นาย สมยั  ทาบทา โรงเรียนสเุหร่าดอนสะแก

106 นาย สรยศ  พนายางกูร โรงเรียนเศรษฐบตุรอปุถัมภ์

107 นางสาว สร้อยสดุาร์ ธรรมศร โรงเรียนวดับางเลน

108 นางสาว สวา่งจิตต์   สขุสทุพิย์ โรงเรียนไตรราชวิทยา

109 นาง สิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ โรงเรียนวดัล าบวั สพป.สพ.1

110 นางสาว สิวาลยั สวสัดีรักษา โรงเรียน สามเสนวิทยาลยั 2 

111 นาย สชุาติ  เทสนัตะ โรงเรียนบ้านหนองบาง

112 นาย สดุใจ   มลูสาร โรงเรียนบ้านดงมนั

113 นาง สทุธิรัก   มหาเมฆ โรงเรียนวดัดอนขาด

114 นางสาว สพุรรณี  อินค้า โรงเรียนเทพสมัฤทธ์ิวิทยา

115 นาง สพุคัสรา ภรัิฐพงศ์ธนากร โรงเรียนออเงิน (อ่อน-อนสุรณ์) 

116 นาง สพุตัรา อนัฐาเชษ โรงเรียนวดับางเลน

117 นางสาว สมุนมาลย์  อินทรง โรงเรียนคอมพ่วิเตอร์กาญจน์และสอนวิชาชีพระยะสัน้

118 นางสาว สมุาลี  มีพงษ์ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

119 นาย สรุพล  มสุิกพนัธ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง จ. ตรัง

120 นาย สรุพลศกัดิ์ ชลกาญพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
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121 นางสาว หฤทยั วางอภยั โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)

122 นางสาว อภชิญา นนัทราทพิย์ ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

123 นางสาว อรชา  โม้จ่าง โรเรียนอทุยัวิทยา 

124 นาย อรรถพล คเชนทร์เชือ้

125 นาย อรรถพล  พิเศษศกัดิ์ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

126 นาง อรอมุา โคตรนาวงั โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

127 นางสาว อญัชลี ใจกุศลด ารง โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 

128 นางสาว อญัชลุี ขนัทอง นกัศกึษา

129 นางสาว อมัพร   เจริญสขุ โรงเรียนไตรราชวิทยา

130 นาย อาทร แก้วสงัข์
โรงเรียนเพชรรัตนราชสดุา ส านกังานเขตพืน้ที่ประถมศกึษา สระแก้ว 

เขต2

131 นางสาว อารวรรณ์ บงัเกิด มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

132 นาง อรุุพร  พงษ์ชยัสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

133 นาง อษุณีย์ บรูณะเชษฐกุล โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

134 นาง ฮินดล  เดชเสถียร โรงเรียนสวุพรรณสนิทวงศ์พิทยา

135 นางสาว สจิุตรา  พาท ี โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

136 นางสาว  กัญณิกา รินชยั โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา 

137 นางสาว พรทพิย์ จนัทราช โรงเรียนไผทอมุศกึษา 

138 นางสาว ธนภรณ์ เมืองมลู โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

139 นางสาว ปฐมาวดี บญุโนนเต้ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

140 นางสาว เรณ ูพฒันะแสง โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

141 นาง ธิดารัตน์  วงัวร โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม 

142 นาง ปิยะดา รัชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อตะเคียนงาม

143 นางสาว อรยา  เทศงามถ้วน โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

144 นาย อธิคม โชคสนุนัท์ โรงเรียนไผทอดุมศกึษา

 

ล าดับ


