โครงการอบรมความรูดา นภาษา วัฒนธรรม แกบุคคลทั่วไป
(เสริมความรูส รรณคดีและวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษา)
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ หอง ศศ.201
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1 นางสาวจิราวดี
เงินแถบ
ราชวินิตบางแคปานขํา
2 นางวรพันธ
สรอยสุดารัตน
3 นางสาวสุมนา
ประสิทธิพันธ
ฝายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
4 นางสาวโสภิดา
โอชาพันธ
ม.ธรรมศาสตร
5 นางสาวสุพัชชา
ตรงตอกิจ
จันทรประดิษฐารามวิทยาคม
6 นางสาวไพจิตร
โชติอน
7 นางสาววชิรานี
สีใจ
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
8 นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินตะสืบ
9 นายฎิชมากรณ
ยศวงศเรือน
10 นางสาววัชราภรณ อนันต
11 นางสาวอิสรียา
ศรีวิภาสถิตย
ม.ธรรมศาสตร
12 นางวิบูลศรี
กิ่งแกว
เซนตโยเซฟทิพวัล
13 นางสาววิริยรัตน
อัตโน
14 นายไพรินทร
ผาสะคู
ฤทธิณรงครอน
15 นางสาวอลิตา
ดาดวง
16 นางสาวสุจิตรา
นาโค
สตรีศรีสรุ ิโยทัย
17 นางสาวเกณิกา
บริบรู ณ
18 นางสาวปยพร
มิลินทานุช
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
19 นางสาวอมรรัตน
รัชตะทวีกุล
บานสมเด็จเจาพระยา
20 นางประภาภรณ
มโนรมย
ศรีบุณยานนท
21 นางสาวบุญจิรรักษ ศรีเมือง
22 นางอัจฉรา
จินดาพงษ
วัดไรขิงวิทยา
23 นางอรัญญา
เอี่ยมสําอางค
24 นางสาวสุจีรา
พุมพวง
เบญจมราชานุสรณ
25 นายภาณุเดช
บุญฉ่ํา

ลายมือชื่อ

ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
26 นางสาวจุฑามาศ
รักความสุข
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

นางสาวนารีรัตน
นางสาวพิระดา
นางสาวชมัยพร
นางสาวอรนุช
นางสาวใจปอง
นางสาวศุภนิดา
นางรุงทิพย
นายสันติวัฒน
นางสุวิตรา
นางประอรศิริ
นายเลิศฤทธิ์
นายสุรรักษ

เครือสังข
ขวัญศิริ
แกวปานกัน
แมนเทวฤทธิ์
สมลิ้ม
แสนทิพย
พรหมบุตร
จันทรใจ
เลิศวรรณวิทย
ชวีวัฒน
โรจนสนธิ์
วรรณทอง

39
40

นางสาวปาริฉัตร
นางสาววีรดา

พลสมบัติ
ฤทธิพันธรักษ

41
42
43
44
45
46
47
48

นางสาวมานิกา
นางธิดารัตน
นางสาวกรรณิการ
นายประดิษฐ
นายพชรพล
นางชวาลา
นางสาวรสลิน
นางรัตติยา

ระมั่น
ทองตะโก
ชุมศรี
จันทรมั่น
ศรีสนธิ
ตราชูวณิช
นิรันราย
บุญศิริ

49
50
51

นางสาวดาวรุง
นางสาวพัชรินทร
นางสาวศิริโสภา

เถียรทวี
ปญจมณี
บุญลอย

โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระ
บรมราชินูปถัมภ
สตรีบางนา
สงวนหญิง
โยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)
วัดทรงธรรม
สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม
บรรหารแจมใสวิทยา
สายปญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ
สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รุงอรุณ
ทิวไผงาม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี

ลายมือชื่อ

ลําดับ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อ-นามสกุล
นายสุรศักดิ์
แสงเงิน
นายพล
พิมพโพธิ์
นางสาววิไล
ปฐมปทมะ
นายปยวัฒน
ฤทธิ์มาก
นายวสันต
ศักดาศักดิ์
นายอนิวรรต
จันทรเทพ
นางสาวชลธิชา
มวงศรีจันทร
นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ
นายชัยธวัช
มาอินทร
นางศิริญญา
ภาณุพันธุ ณ อยุธยา
นางสาวสมฤดี
ยุทธนาเสวิน
นายสุรวุฒิ
พันทวีศักดิ์
นางเกษณี
แรงบุญทวีวงศ
นายสันติศักดิ์
ทองสรอย
นางสาวธนัญญา
เอมบํารุง
นางสาวสุรียพร
ศรพรหม
นางสาวอําภา
จักรวาลสดใส
นางสาวอัมพวรรณ ปนวิหก
นายชัยพร
เวียงคํา
นางจันทิมา
วิเศษอานนท
นายมนตชัย
อชีพันธ
นางสุพรรณี
กิจนิธิธาดา
นางสาวสุนันท
เทพาชมภู
นางสาวเบญจรัตน พิทักษไชยวงศ
นางสาวพรชนก
ยิ้มแยม
นายนพพล
เพิ่มพูน
นายชนะชนม
สวัสดิ์นุชาติ
นายอภิมุข
จิตรพงษ
นางสาววรางครัตน

โรงเรียน
วัดอินทาราม
สิรริ ัตนาธร
ปากเกร็ด
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สตรีวัดระฆัง
วชิราวุธวิทยาลัย
สถาพรวิทยา
อัสสัมชัญธนบุรี
โพธาวัฒนาเสนี
นครหลวงอุดมรัชตวิทยา
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
ทวารวดี
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ราชินีบน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วัดราชโอรส

ลายมือชื่อ

ลําดับ
81
82
83
84
85

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิรัชยา
กลับศรีออน
นางสาวชไมพร
ไชโย
นางสาวอมรวดี
ทัพชางไม
นายวิทวัส
ชูจิตร
นางสาวปทุมรัตน พระภูจํานงค

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

นางสาวนุสรา
นายนิกมะ
นายเกษม
นางสาวแกวตา
นางสาวบุหงา
นาวสาวเอมิกา
นายอภิเชน
นางสาวนิรชา
นางสาวณัฐรดา
นางสาวสุปราณี
นางสาวบุษยพรรณ
นางวิภารัตน
นางสาววงเดือน
นายอาทิตย

โหมดคํา
ยิ้มรักญาติ
กิตติโสภิตวงศ
พลนงค
ทวีโภค
สุวรรณหิตาทร
เหลาเจริญ
อุนทรัพย
เปาคํา
ศรีมุล
พรหมวาทย
อองทับน้ํา
บุญแกว
เอกลาภ

100
101
102
103
104

นางสาวพันธทิพย
นางสาวสุกานดา
นางสาวสุวภัทร
นางสาวสุภารัตน
นางสาวนฤมล

สมจิตต
มั่นดี
พูนผล
เพียกขุนทด
วัลยศรี

105
106
107
108
109

นายเสกสรรค
นางสาวจินตนา
นางสาวปนัดดา
นางสาวศิริรัตน
นางสาวจิรัสชยาณ

นอยเหนื่อย
ศิลาวงษ
พิทักษา
ชางศิริกุลชัย
ปกรณคุณารักษ

โรงเรียน
ศรีพฤฒา 61
สีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
เทพศิรินทร
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ศึกษานารี
ศีลาจารพิพัฒน
สุรศักดิ์มนตรี
ศรัทธาสมุทร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
ทาเรือ “นิตยานุกูล”
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
นนทบุรี
รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต

ลายมือชื่อ

ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
110 นางสาวจุฑามาศ
บุญทน
111 นางสาวปน หลา
ศิลาบุตร

โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

ลายมือชื่อ

