
 
 

ประกาศรายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

โดยใช STEAM EDUCATION – พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได   

ระหวางวันท่ี 19 – 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ หองอเนกประสงคชัน้ 1 

หมายเหตุ  : ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ จะไดรับการติดตอกลับทางอีเมล  

กรุณากรอกแบบฟอรมยืนยันการเขารวมอบรมตามลิงคดานลางน้ี https://forms.gle/rAYc7EbRPXCZrfCf6    

1. นางสาว กิติวรญาภรฬ  กุลก้ัง 

2. นาง กมลทิพย   ศิริเวทยานนท 

3. นาง จิรวรรณ   บางปา 

4. นาง วุฒิตา   จันทรหนู 

5. นาง ศิริรัตน   เปยหลอ 

6. นาง สุจินดา   แสงสุวรณ 

7. นาง สุพัสตา   โมออน 

8. นาง อังคณา   อยูหัตถ 

9. นาง อุไรวรรณ   สวนสมพงษ 

10. นางสาว กมลภรณ   อาจวิชัย 

11. นางสาว กมลรตัน   กุลดวง 

12. นางสาว กิตติพรรณ   บัวรอด 

13. นางสาว กุลธิดา   สุวัชระกุลธร 

14. นางสาว กุลยา   บูรพางกูร 

15. นางสาว เกศินี   จันทรครบ 

16. นางสาว ฐิตารีย   จันทรวัทน 

17. นางสาว ณัฐวรรณ   เฉลิมสขุ 

18. นางสาว ณิชาภา   วรรณทอง 

19. นางสาว ทัศนกรณ   เจริญทรัพย 

20. นางสาว ทิพยเกษร   นนธิจนัทร 

21. นางสาว นาวิกา   พูลเกษม 

22. นางสาว ปณิตา   เกิดกัน 

23. นางสาว ประภาพร   ศรีพรพาณิชเจริญ 

24. นางสาว ปรียานุช   ใจหาญ 

25. นางสาว ปกษธรกาญจน   สิงหสถิตย 

26. นางสาว ปยพร   แข็งขันธ 

27. นางสาว พจนีย   มณีรตัน 

28. นางสาว พรรณรมณ    รัตเลิศอภนัินท 

https://forms.gle/rAYc7EbRPXCZrfCf6


 
29. นางสาว พัชรา   อินทรกอง 

30. นางสาว พิมพชนก   โพธ์ิธา 

31. นางสาว พิมพพรรณ   แกวโต 

32. นางสาว เพชรินทร    เชียงดา 

33. นางสาว ฟาตีเมาะ   เจะโซะ 

34. นางสาว ภทัรทยา   สุทธิพงษ 

35. นางสาว ภัทรานิษฐ   ภิรมยเรืองกิจ 

36. นางสาว รัตนา   หาญกุล 

37. นางสาว รัษฎา   วงศอนันต 

38. นางสาว ลลติา   ขันทอง 

39. นางสาว วารวี ชานวิทิตกุล 

40. นางสาว วาวมรินทร   ยงจันทรอินทร 

41. นางสาว วิภาวรรณ   ชางคํา 

42. นางสาว ศกลรตัน   ตรีเวียง 

43. นางสาว ศรีจันทร   เมืองจันทร 

44. นางสาว ศศิมา   ฤกษวิเศษ 

45. นางสาว ศิริพร   ศิริกาญจนโรจน 

46. นางสาว ศุจิรัตน   คิดอยู 

47. นางสาว สาวิตรี   บุญปญญา 

48. นางสาว สุกัญญา   จันทมุณ ี

49. นางสาว สุนิษา   บุญชม 

50. นางสาว สุมินตรา   ตักควรเฮง 

51. นางสาว อรทัย   ไภนิคม 

52. นางสาว อรรถยา    นครจารุพงศ 

53. นางสาว อาทิตยาภรณ   ศรฤทธ์ิ 

54. นางสาว อารยา   สาระวัน 

55. นางสาว อาวีวรรณ    วัฒนมะโน 

56. นางสาวชนัญชิดา   ฉิมทอง 

57. นางสาวทิพยอักษร   ศรีทิน 

58. นาย กฤตนัย   เจริญสุข 

59. นาย กฤษณศักดิ์   มงคล 

60. นาย กฤษณศักดิ์   มงคล 

61. นาย จตุพล   มชิีน 

62. นาย ทรงยศ   รังสรรคมณีนิล 

63. นาย ธวัชชัย   บัวภา 

64. นาย นรากรณ   จินพุทธ 

65. นาย นรินทร   บําเพ็ญ 



 
66. นาย ปภังกร   พรหมสมบัต ิ

67. นาย พงศธร   เฉลยทรง 

68. นาย พบสุข   โพธิศิร ิ

69. นาย ภาณุ   นกอําพล 

70. นาย ภาณุวัฒน   เวทํา 

71. นาย รณกฤต   ไชยทอง 

72. นาย รุจน   วงษสาโรจน 

73. นาย วันเฉลิม   ติวสรอย 

74. นาย วิริยะ   มูลศร ี

75. นาย ศตวรรษ   ถวิลคํา 

76. นาย สุทธิรักษ   คําวงศ 

77. นาย อธิป   ตัณฑิกุล 

78. นาย อัซฮาร   เปาะอาแซ 

79. นาย อัศวิน   สุขประเสริฐ 

80. นาย อารมอญ   คําสอน 

81. นายมะไซดี   บินละหา 

82. วาท่ี ร.ต.สุทธิพงศ   โหดหมาน 

83. วาท่ีรอยตรี ชัยศาสตร   คเชนทรสุวรรณ 

84. วาท่ีรอยตรีหญิง ยุภาวดี    โคตรทอง 

85. นาง ณัฐปภัสร ฉัตรอินตา 

86. นางสาว อิสราภรณ ล้ําจมุจัง 

87. นาย ธวัชชัย รุงทิพยเจริญ 

88. นางสาว อรอนงค จํานงคธรรม 

89. นาย เกรียงศักดิ์ แกวนันท 

90. นางสาว อัญชรีย ตรีกมล 

91. นางสาว พดี คารว 

92. นาง ดารณี ซอรักษ 

93. นางสาว อิสราภรณ  ล้ําจุมจัง 

94. นาง ณัฐปภัสร ฉัตรอินตา 

95. นางสาว อรอนงค จํานงคธรรม 

96. นาง ศิริมา โพธิจักร 

97. นางสาว เกศรินทร  วงศทุมมา 

98. นางสาว ยุพดี  คารว 

99. นาย ตรัย   กนกพิทักษกุล 

100. นาย พันแสง   รัตนเพรช 

 


