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รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมระดับ มัธยมศึกษาปีที ่2 ในวนัที ่22-23 เมษายน 2562 

ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

1 โยธินบูรณะ นางสาวปาลญา สุวาส 

2 โยธินบูรณะ นางสาวสไบทิพย ์เพชรพนัธ ์

3 โยธินบูรณะ นายพงษธ์ร วชิระปราการพงษ ์

4 ผะดุงศิษยพ์ทิยา นายวเดช สิงห์โท 

5 ผะดุงศิษยพ์ทิยา นางอญัชนั พทุธิวงศ ์

6 สามเสนวทิยาลยั ไพบูลย ์ปัทมวภิาต 

7 สามเสนวทิยาลยั นางอมรพนัธ์. สมมะลวน 

8 มธัยมประชานิเวศน ์ นางสาวมีนา ตนภ ู

9 มธัยมประชานิเวศน ์ กญัญา แซ่ล้ิม 

10 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางสาวชุติพร เกิดภกัดี 

11 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางสาววรรณวษิา อาษาจิตร 

12 ศึกษานารี นางนิตยา ยวุฒันะกลุ 

13 ศึกษานารี นางอจัฉรา กอบวัแกว้ 

14 สตรีนนทบุรี นางสาววนัทนีย ์ศรีทองมาศ 

15 สตรีนนทบุรี ราตรี บุญส่ง 

16 พระหฤทยัดอนเมือง นางสาววไิลพร ววิฒัน์วทิยา 

17 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง วา่ท่ีร.ต.เฉลิมชยั มหิรัญ 

18 วดัราชโอรส นางสาวนุชนารถ ภทัรเกียรติพงษ ์

19 บา้นสวนวทิยาคม จิรภทัร ณีศะนนัท ์

20 ค่ายบางระจนัวทิยาคม นางพรภิศา พลทว ี

21 วดับวรนิเวศ นายวนศาสตร์ สร้อยจิต 

22 วดับวรนิเวศ นายนพปฎล พงศสุ์วรรณ 

23 วดัราชบพิธ นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล ้า 



ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

24 วดัราชบพิธ นางสาวปฏิพร. ชมชิด 

25 ศีลาจารพิพฒัน ์ นางสาวจริยาวรรณ เน่ืองฤทธ์ิ 

26 หอวงั นายช านาญ เปตามะนงั 

27 ราชวนิิตบางแกว้ นายเตชินทพ์ฒัน ์โชติวชัรธนานนท ์

28 โรงเรียนเจา้พระยาวทิยาคม นางสาวยลดา พาเมือง 

29 วดัพทุธบูชา ชณมณ์กานต ์ธีระเดชพิทกัษ ์

30 วดัพทุธบูชา นางสาวทศันีย ์นิภากรพนัธ์ 

31 นวมินทราชูทิศ สตรีวทิยา ๒ จุฑารัตน ์พานเงิน 

32 สตรีวดัระฆงั นางสาวจินดาเพญ็ ทองวฒันานนท ์

33 เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นิชนนัท ์บุญมาพิลา 

34 เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี ชญาภา บวัเหลา 

35 โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต นางสาววะชิราพรรณ์  พรหมฤทธ์ิ 

36 โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต นางมณฏัฐยา  ป้ันกาญจนโต 

37 โรงเรียนมหรรณพาราม นายสุวบูิลย ์ พิมพศ์รวงษ ์

38 โรงเรียนมหรรณพาราม นายอนุชา  บุญรินทร์ 

39 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ นางสาวจุฑาทิพย ์ พลายแกว้ 

40 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ นางสาวศิริราณี  กบกลาง 

41 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นฤมล นิลพนัธ ์

42 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ ์ กรรฐวรรณ จนัทร์เปรมปรี 

43 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ ธิดารัตน์  ทิพอุตร 

44 เจา้พระยาวทิยาคม นางสาวกณัฐาภรณ์ พลูชาติ 

45 มธัยมวดัเบญจมบพิตร นิคม จิตตค์ง 

46 มธัยมวดัเบญจมบพิตร สุกญัญา จิตติศกัด์ิ 

47 วดัสุทธิวราราม นายประชานาถ พรมลี 

 
 



รายช่ือเพิม่เตมิทีต้่องน า Notebook มาใช้ในการอบรมเอง 

ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

1 สามเสนวทิยาลยั กรกมล ก าเนิดกาญจน ์

2 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นางประภาสี ฟมูฟัก 

3 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นางสาวณฏัฐวลัย ์เอ่ียมประดิษฐ ์

4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   นางสาวปาริชาต   จนัทร์วบูิลย ์

5 รร.ศึกษานารี นายประมวน  วรรณกลุ 

6 รร.ศึกษานารี นางสาวอรุณทิพย ์ โผนประสิทธ์ิ 

7 สตรีวทิยา พทุธมนฑล  ครูรัตนา 

8 รร.ชยัภูมิภทัดีชุมพร นางสาวศนัสนีย ์ มีหมู่ 

9 รร.ชยัภูมิภทัดีชุมพร นางสาวณฐักฤตา  บึงออ้ 

10 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง นางสาวอินทีวร  ชยักลู 

11 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา นางสาวพรศิริ เทียนอุดม 

 
  



รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมระดับ มัธยมศึกษาปีที ่5  ในวนัที ่29 มีนาคม 2562 

ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

1 โยธินบูรณะ พงษธ์ร วชิระปราการพงษ ์

2 โยธินบูรณะ นางสาวสไบทิพย ์เพชรพนัธ ์

3 โยธินบูรณะ นางสาวปาลาญา สุวาส 

4 ผะดุงศิษยพ์ทิยา นายวรเดช สิงห์โท 

5 ผะดุงศิษยพ์ทิยา นางอญัชนั พทุธิวงศ ์

6 สามเสนวทิยาลยั ไพบูลย ์ปัทมวภิาต 

7 สามเสนวทิยาลยั นางกรกมล ก าเนิดกาญจน ์

8 มธัยมประชานิเวศน ์ นางณฐัริกานต ์โลว้ววิฒันกลุ 

9 มธัยมประชานิเวศน ์ กตญัชลี พงศท์องมี 

10 มธัยมประชานิเวศน ์ นางสาวอาทิตยา เทียนด ารง 

11 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางสาววรรณวษิา อาษาจิตร 

12 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางสาวชุติพร เกิดภกัดี 

13 ศึกษานารี นางนิตยา ยวุฒันะกลุ 

14 ศึกษานารี นางอจัฉรา กอบวัแกว้ 

15 สตรีนนทบุรี นายประพจน์ หม่นพนัธ์ุ 

16 สายปัญญารังสิต น.ส.มนสัวนี์ อุดม 

17 สายปัญญารังสิต นายไชยเดช นูนคาน 

18 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง นางสาวพิศมยั ภู่บุญเสริม 

19 พระหฤทยัดอนเมือง นายอุบล ศรีระวนั 

20 วดัราชโอรส นายพชัรพล ชลกาญจน์ 

21 วดัราชโอรส มงคล มะเมียทอง 

22 วดัราชโอรส น.ส.สิริเพญ็ ชยัศิริมหามรกต 

23 โรงเรียนวดัราชโอรส นางสุมิตรา ดีมี 

24 ค่ายบางระจนัวทิยาคม พรภิศา พลทว ี

25 วดับวรนิเวศ นายวนศาสตร์ สร้อยจิต 



ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

26 วดับวรนิเวศ โสภณ แซ่เอ๊ียะ 

27 ศีลาจารพิพฒัน ์ มณีรัตน์ สุทธิพนัธ์ 

28 หอวงั นายณฎัฐพฒัน์ ทองศรี 

29 ราชวนิิตบางแกว้ นางสาวสุลกัขณา ปวะภูตา 

30 โรงเรียนเจา้พระยาวทิยาคม นางสาวยลดา พาเมือง 

31 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา ๒ นายเทียนชยั ไชยโชค 

32 มธัยมวดัหนองแขม สุภกิจ ภิรมยไ์ชย 

33 โรงเรียนมหรรณพาราม นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ 

34 โรงเรียนมหรรณพาราม นายอาทิตย ์ ผลสุวรรณ 

35 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ นายรัชพงษ ์ ศรีมามาศ 

36 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นายพิชยั เหลืองอรุณ 

37 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นายทองจนัทร์ เติมจิตร 

38 โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นายวรพจน์ ดวงงาม 

39 เจา้พระยาวทิยาคม นางสาวกณัฐาภรณ์ พลูชาติ 

40 มธัยมวดัเบญจมบพิตร สุกญัญา จิตติศกัด์ิ 

41 มธัยมวดัเบญจมบพิตร นิคม จิตตค์ง 

42 วดัสุทธิวราราม จิรพงศ ์กรมนอ้ย 

43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั นางสาววลิาสินี  โกศิลป์สุข 

44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั นายภุชงค ์ ในพิมาย 

45 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นางสาวชลธิชา ฝักทอง 

46 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นางประภาสี ฟมูฟัก 

47 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นางสาวณฏัฐวลัย ์เอ่ียมประดิษฐ ์

49 โรงเรียนวดัพทุธบูชา  ธนัยพร  ฉวพีรุเพ่ิมสิน 

50 โรงเรียนวดัพทุธบูชา  ชชัชยั  แสงโรจน์กิตติคิณ 

 
 



รายช่ือเพิม่เตมิทีต้่องน า Notebook มาใช้ในการอบรมเอง 

ล าดบั โรงเรียน ช่ือ - นามสกลุ 

51 รร.เตรียมอุดมศึกษา นายนรากรณ์ จินพทุธ 

52 รร.เตรียมอุดมศึกษา นางศศิวมิล  มีฤทธ์ิ 

53 รร.สามเสนวทิยาลยั นายพนม  สุมาศรี 

54 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา นายสุดใจ สมผล   

55 สตรีวทิยา พทุธมนฑล ครูรัตนา 

57 รร.ศึกษานารี นางสาวภทัรวดิา  งามเฉลียว 

58 รร.ศึกษานารี นางสาวสุริยาวดี  ชวดอ่ิม 

59 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง นางสาวนาตยา  ปุริโต 

60 สตรีนนทบุรี นายภูริทตั  สุตตะ 

51 รร.เตรียมอุดมศึกษา นายนรากรณ์ จินพทุธ 

11 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา นางสาวพรศิริ เทียนอุดม 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 
คุณ สุภารัตน์ สุคต ิ 
โทร. 086-984-4496 


