ประกาศ
โครงการสรางสรรคปญ
 ญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูเ ขารวมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
.............................................................
ตามที่โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม
“พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการไดพิจ ารณาคัดเลือกผูส มัครเขารวมประชุ มปฏิบัติก ารเรียบรอยแลว
โดยใชเกณฑ ดังนี้
๑. สงใบสมัครภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. เปนผูสมัครที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติ
๓. เปนผูสมัครที่อยูในลําดับที่กําหนด
ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอใหดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ" ภาคเหนือ
ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

หมายเหตุ

๑

นางสาวกนกอร กันไชย

มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

๒

นางจินตนา เหล็มโสะ

อนุบาลเชียงของ

เชียงราย

๓

นายธรรมรัตน นามศิริ

เวียงเชียงรุงวิทยาคม

เชียงราย

๔

นางปาริชาติ มาลาโรจน

บานดอนสลี

เชียงราย

๕

นางวิรงรอง เตจะ

บานสันหลวง

เชียงราย

๖

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร

บานสันติคีรี

เชียงราย

๗

นายสมศิลป ขันธิกุล

ริมโขงวิทยา

เชียงราย

๘

นางสาวประภาวรินทร ดวงเดน

ฮอดพิทยาคม

เชียงใหม

๙

นางสาวปยะรัตน อินทะสุข

ตนแกวผดุงพิทยาลัย

เชียงใหม

๑๐

นางสายสมร คุณยศยิ่ง

เทศบาลวัดเชียงยืน

เชียงใหม

๑๑

นางสาวฤทัยทิพย มานะกิจ

กาวิละวิทยาลัย

เชียงใหม

๑๒

นางสาวจุฑาทิพย พิทักษธนเนตร

เดนไมซุงวิทยาคม

ตาก

๑๓

นางวราภรณ เจริญศิริ

บานหวยปลาหลด

ตาก

๑๔

นางวราภรณ นาคเสวีวงศ

ตํารวจตระเวนชายแดนคายพระเจาตากสงเคราะห ๒

ตาก

๑๕

นางสาวอะซีเราะฮ เซตมหมัด

บานวังประจบ

ตาก

๑๖

นางสาวอาภัสรา เรืองโรจน

ผาผึ้งวิทยาคม

ตาก

๑๗

นางจารุนีย กานตานนท

หัวดงราชพรหมาภรณ

นครสวรรค

๑๘

นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ

พนมรอกวิทยา

นครสวรรค

๑๙

นางสาวยุพิน รอดประพันธ

วัดหวยธารทหาร

นครสวรรค

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๒๐

นางสุดารัตน อันชูฤทธิ์

บานปากดง

นครสวรรค

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๒๑

นางออมสิน พงษเกษตรกรรม

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค

นครสวรรค

๒๒

นางอาภรณ อินทะศร

บานคลองลาน

นครสวรรค

๒๓

นางจงจินต เชื้อเมืองพาน

ชุมชนศิลาเพชร

นาน

๒๔

นางจิรัฐิติกาล ไชยธวัช

จตุราษฎรศึกษา

นาน

๒๕

นางพัฒนา เหล็งจุย

บานสาน (คุรุราษฎรรังสรรค)

นาน

๒๖

นางสาวนริศรา ฟูใจ

ชุมชนศิลาแลง

นาน

๒๗

นายปรมะ อะทะวงค

บานปาหัด

นาน

๒
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ถ้ําปนวิทยาคม

พะเยา

ฟากกวานวิทยาคม

พะเยา

ดงเจนวิทยาคม

พะเยา

๒๘

นางนพรัตน ปราศรัย

๒๙

นางสาวนภัสญาณ ไกงาม

๓๐

นางรัตนา อานนท

๓๑

นางสาวรัตนติการณ วิชัยเนตร

เชียงมวนวิทยาคม

พะเยา

๓๒

นางอิสรา ทองรุง

ดอกคําใตวิทยาคม

พะเยา

๓๓

นางอุษณีย จันทรสุริยา

พะเยาพิทยาคม

พะเยา

๓๔

นางเอื้อการย นาขยัน

พะเยาประสาธนวิทย

พะเยา

๓๕

นายณรงค เรืองฤทธิ์

วังสําโรงวังหวา

พิจิตร

๓๖

นางนริศรา แปนถนอม

บานไดลึก "ประชานุสรณ"

พิจิตร

๓๗

นายปริญญา เนยคํา

บานหนองจั่ว

พิจิตร

๓๘

นายอนุชา สาถิตย

ทาเสาพิทยาคม

พิจิตร

๓๙

นายชูเกียรติ ภูใหญ

ปาไมอุทิศ ๖ (คายลูกเสือแกงซอง)

พิษณุโลก

๔๐

นางทิพยวรรณ คงเนตร

วังทองพิทยาคม

พิษณุโลก

๔๑

นางสาวธารารัตน ไพศาลจักรวัฒน

บานหินประกาย

พิษณุโลก

๔๒

นางสาววิจิตรา วงษยะลา

บานวังโพรง

พิษณุโลก

๔๓

นางสุวิมล นุมเมือง

บานกลางพิทยาคม

พิษณุโลก

๔๔

วาที่ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี

บานแกงกุลาสามัคคี

พิษณุโลก

๔๕

นางสันฐิตา บัวคง

ราษฎรอุปถัมภ

พิษณุโลก

๔๖

นางพชรมน ทักคุม

แคมปสนวิทยาคม

เพชรบูรณ

๔๗

นางอาภาพร บุญเติม

บึงสามพันวิทยาคม

เพชรบูรณ

๔๘

นางชลพิณทุ พัฒนสารินทร

อนุบาลแพร

แพร

๔๙

นางกันยลักษณ เอกจันทร

ชุมชนตอแพวิทยา

แมฮองสอน

๕๐

นางสาวเกศรินทร หมูคํา

บานแกงหอม

แมฮองสอน

๕๑

นางสาวชญาณรัฎฐ มะโนรัตน

บานใหม

แมฮองสอน

๕๒

นางทรรศนีย เย็นสุหัส

บานหวยผา

แมฮองสอน

๕๓

นายนรินทร เลอกา

บานวนาหลวง

แมฮองสอน

๕๔

นางปญศรี มีเบญจมาศ

บานแมลากะ

แมฮองสอน

๕๕

นางพัชราภรณ ยี่ใจ

บานแมปง

แมฮองสอน

๕๖

นางพิทธิดา พรหมรังษี

บานทุงโปงมิตรภาพที่ ๗๘

แมฮองสอน

๕๗

นางวิภารัตน กันทะมา

บานแมสุริน

แมฮองสอน

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๓
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๕๘

นางสาวพรพรรณ ชุมมงคล

บานแมกิ๊

แมฮองสอน

๕๙

นางสาวพรรณทิวา อินตะ

รมเกลาปางตองในโครงการตามพระราชดําริ

แมฮองสอน

๖๐

นางสาวพัชรภาพรรณ มัลลิกา

สังวาลยวิทย ๓

แมฮองสอน

๖๑

นายภานุวัฒน มะโนธรรม

ไทจง (เทศบาล ๓ )

แมฮองสอน

๖๒

นายสุภัทดิษฐ ชมภู

บานแกนฟา

แมฮองสอน

๖๓

นางสาวสุดา แสงสรทวีศักดิ์

บานหนองขาวกลาง

แมฮองสอน

๖๔

นางเสาวลักษณ วิจิตร

บานพัฒนา

แมฮองสอน

๖๕

นางฉวีวรรณ สุภานนท

หางฉัตรวิทยา

ลําปาง

๖๖

นางนริศรา พรมศิริ

เถินวิทยา

ลําปาง

๖๗

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

แจหมวิทยา

ลําปาง

๖๘

นายพรอมพงษ สะสม

วังเหนือวิทยา

ลําปาง

๖๙

นางสาวสุธีรา หลาจันทร

อนุบาลลําพูน

ลําพูน

๗๐

นางพิชญา งามสม

บานไรพิทยาคม

สุโขทัย

๗๑

นางสุปราณี ปนนาค

บานแพะ

อุตรดิตถ

๗๒

นางอุษณ แกวไทรหงวน

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

๗๓

นางเกตุกนก สุวรรณพยัคฆ

สวางอารมณวิทยาคม

อุทัยธานี

๗๔

นางสาวศศิธร ศรีเสนห

รัตนโกสินทร ๒

อุทัยธานี

๗๕

นางสาวอุทุมพร ฝอยเงิน

บานอีมาดอีทราย

อุทัยธานี

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน
ผูบริหารปฏิบัติการสอน

หมายเหตุ : ๑. ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการรายงานตัว ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป
๒. การแตงกายวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
๓. โครงการสรางสรรคปญญาฯจะทําประกันอุบัติเหตุใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติการทุกคน โดยใหสงเอกสาร ดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประชาชนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ และของผูรับผลประโยชน พรอมเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๒ ใหระบุความสัมพันธ (สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตร) ระหวางผูเขารวมประชุมกับผูรับผลประโยชน
ในสําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
๓.๓ สงเอกสารทางอีเมล : teera_nate@hotmail.com หรือทางไปรษณีย EMS โดยจาหนาซอง
ถึง ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
ที่อยู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์การทําประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอใหดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ" ภาคใต
ระหวางวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๑

นางสาวเดนสุดา โตะนาค

เทศบาล ๑ ตลาดเกา

กระบี่

๒

นางสาวศลิษา ชูศรี

คลองบางประชานุสรณ

กระบี่

๓

นางสาวสาฟยะ บินอาสัน

พนมเบญจา

กระบี่

๔

นางสาวเกวลิน จินตวรณ

ชุมชนวัดทาสุธาราม

ชุมพร

๕

นางสาวธัญญารักษ พิมาน

วัดแหลมปอ

ชุมพร

๖

นางสาวนริศรา รัตนศิลา

วัดบรรพตวารีเขต

ชุมพร

๗

นางสาวนีรัชดา โชติชวง

อนุบาลสวี (บานนาโพธิ์)

ชุมพร

๘

นายไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์

วัดราชบุรณะ

ชุมพร

๙

นางสาวมณีฉาย หมวดชนะ

บานไทยพัฒนา

ชุมพร

๑๐

นางยินดี โกษฐเพชร

วัดหนองบัว

ชุมพร

๑๑

นางรัตนวรรณ นิลพัฒน

บานไทรลา

ชุมพร

๑๒

นางราตรี นาคเพชร

บานคลองนอย

ชุมพร

๑๓

นางสาววรินทร วชิรศิริ

วัดเชิงคีรี

ชุมพร

๑๔

นางสาววัชรียา ยงเยื้องคง

บานน้ําฉา

ชุมพร

๑๕

นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง

บานควนตะวันออก

ชุมพร

๑๖

นางสาวสุนิสา จิตติศักดิ์

วัดทาทอง

ชุมพร

๑๗

นางสาวสุพรรณา ชูนครพัฒน เพียงหลวง ๕(ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ)

ชุมพร

๑๘

นางสาวสุภาภรณ เผือชาติ

วัดสวางมนัส

ชุมพร

๑๙

นส.ขนิษฐา หลีซี่

ลําภูราเรืองวิทย

ตรัง

๒๐

นางจารุนันท ยองจีน

เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร)

ตรัง

๒๑

นางบุบผา ชื่นปติกุล

สภาราชินี จังหวัดตรัง

ตรัง

๒๒

นางสาวสุจินต การอแกว

สภาราชินี ๒

ตรัง

๒๓

นางสาวจิระภา สุทธิพันธ

วัดชลธาราม

นครศรีธรรมราช

๒๔

นางสุนีย เชยบัวแกว

สตรีทุงสง

นครศรีธรรมราช

๒๕

นายลุกมาน ดอเลาะ

บานเกาะเปาะ

ปตตานี

๒๖

นางสาวกนกพร สัจจารักษ

วัดตรัยรัตนากร

พังงา

๒๗

นางสาวกิรณา รวบรวม

ชาวไทยใหม(โดม-ทักษิณอนุสรณ)

พังงา

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๒
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

วัดปตติการาม

พังงา

๒๘

นางสาวขจีพรรณ ซุนหวน

๒๙

นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาส

บานบางวัน

พังงา

๓๐

นางนุชนารถ สุขจิต

บานหินรม

พังงา

๓๑

นางบุษราวดี บุญสบ

บานคลองบอน

พังงา

๓๒

นางสาวประภัสสร คําแหง

บานคลองไส

พังงา

๓๓

นางปรีญา ทองสีนุน

วัดเหมืองประชาราม

พังงา

๓๔

นางปาจารีย ธํารงธีรภาพ

เทศบาลบานยานยาว

พังงา

๓๕

นางปยะมาศ ประดิษฐ

บานบางมรวน

พังงา

๓๖

นางสาวพรจันทร สุวรรณพงษ

บานปากคลอง

พังงา

๓๗

นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทร

บานบางติบ

พังงา

๓๘

นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ

บานลําแกน

พังงา

๓๙

นางสาวมุนีเราะห เจะแล

บานตําหนัง

พังงา

๔๐

นางศศิสมร สกุลแกว

วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ ฯ

พังงา

๔๑

นางสมจิต รักแตงาม

บานบางคลี

พังงา

๔๒

นางสลินดา ขวัญยืน

อาวกะพอ

พังงา

๔๓

นางอุษา เปกะมล

บานทาเขา

พังงา

๔๔

นางฐิติรัตน พาลเสือ

เทศบาลวัดนิโครธาราม

พัทลุง

๔๕

นางสาวสุชาดา ดวงชวย

ตะโหมด

พัทลุง

๔๖

นางสาวกชพรรณ แกนคง

เทศบาลบานสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

ภูเก็ต

๔๗

นางสาวลัดดาวรรณ บัวแกว

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

๔๘

น.ส.หทัยรัตน บุณยวัฒโนภาส

เทศบาลปลูกปญญาฯ

ภูเก็ต

๔๙

นางสาวดรุณี แซลิ่ม

บานราโมง

ยะลา

๕๐

นางสาวณัติญา ชูทอง

อนุบาลระนอง

ระนอง

๕๑

นางสาวกรองกาญจน เรือนแกว

วัดปริก

สงขลา

๕๒

นางสาวกาซมีราห ดาโอะ

บานนามวง

สงขลา

๕๓

นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน

วัดศาลาหลวงบน

สงขลา

๕๔

นางปรารถนา ปญโญ

วัดแมเปยะ

สงขลา

๕๕

นางปริชาติ ใหมคง

บานแซะ

สงขลา

๕๖

นางสาวปยรัตน พงศพิรุฬหชาติ

เทพา

สงขลา

๕๗

นางพัชรี ชาตะวิทยากูล

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

สงขลา

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน
ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๓
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๕๘

นางฟารีดา บิลยะหีม

สะบายอยวิทยา

สงขลา

๕๙

นางระเบียบ จันทกูล

บานนาทองสุก

สงขลา

๖๐

นางรัชนีกร แกวคุมภัย

หาดใหญรัฐประชาสรรค

สงขลา

๖๑

นางสาววรนาถ ไพโรจนภักดิ์

วัดธรรมโฆษณ

สงขลา

๖๒

นางสุปรรณา สุริยอนันตกุล

หาดใหญวิทยาลัย ๒

สงขลา

๖๓

นางสาวหทัยวัน เพชรซอน

บานวังใหญปลายรํา

สงขลา

๖๔

นางอภิญญา หรับจัน

สะเดา"ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ"

สงขลา

๖๕

นางสาวกนกวรรณ ทองมาก

ปาลมพัฒนวิทย

สตูล

๖๖

นางกฤติยา ทองสงโสม

บานขอนคลาน

สตูล

๖๗

นางกัลยา รัตตกูล

บานทุงดินลุม

สตูล

๖๘

นายครรชิต เอกจิตต

บานฉลุง

สตูล

๖๙

นางวิปุลา หมาดปูเตะ

อนุบาลควนโดน

สตูล

๗๐

นางสาวนิตยา เต็มเปยม

สมาคมเลขานุการสตรี ๓

สตูล

๗๑

นางจุไรรัตน รอดภัย

บานบางสําโรง

สุราษฎรธานี

๗๒

นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง

วัดบุญบันเทิง

สุราษฎรธานี

๗๓

นางพิกุล เมืองนอย

บานปากกะแตะ

สุราษฎรธานี

๗๔

นางสาวเหมรัตน สารวัตร

ชัยบุรีพิทยา

สุราษฎรธานี

๗๕

นางสาวอังคณา ศรีชนา

วัดนอก

สุราษฎรธานี

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

หมายเหตุ : ๑. ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการรายงานตัว ณ โรงแรมวังใต วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป
๒. การแตงกายวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
๓. โครงการสรางสรรคปญญาฯจะทําประกันอุบัติเหตุใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติการทุกคน โดยใหสงเอกสาร ดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประชาชนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ และของผูรับผลประโยชน พรอมเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๒ ใหระบุความสัมพันธ (สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตร) ระหวางผูเขารวมประชุมกับผูรับผลประโยชน
ในสําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
๓.๓ สงเอกสารทางอีเมล : teera_nate@hotmail.com หรือทางไปรษณีย EMS โดยจาหนาซอง
ถึง ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
ที่อยู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์การทําประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอใหดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลีโอซอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๑

นางสาวตรีสุคนธ คูนาเอก

เหลากลางวิทยาคม

กาฬสินธุ

๒

นางธารายาห คัสกรณ

บานหนองชุมแสง

กาฬสินธุ

๓

นางนิตยา พลกลา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ

กาฬสินธุ

๔

นางสาวเพียงฤทัย ไหมทอง

สหัสขันธศึกษา

กาฬสินธุ

๕

นางสาววรัญญา พรรณรื่น

สําราญ-ประภาศรี

กาฬสินธุ

๖

นางศุภมัญชุ เครือเทียร

บัวขาว

กาฬสินธุ

๗

นางสุกัญญา แสนศิลา

โคกคายโคกใหญวิทยา

กาฬสินธุ

๘

นางสุรีย นามเทพ

นาคอวิทยาคม

กาฬสินธุ

๙

นางสาวกษมาภรณ แกวโสภา

ชุมชนดูนสาด

ขอนแกน

๑๐

นางภัสสรีวัลย ทะคง

ชุมแพศึกษา

ขอนแกน

๑๑

นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะ

ขัวเรียงศึกษา

ขอนแกน

๑๒

นายจักรภัทร ศรีวงษชัย

ชุมชนบัวบานสามัคคี

ชัยภูมิ

๑๓

นางสาวจิรัชยา ชอบจิตร

บานหนองฉิม (สิงหจันทรบํารุง)

ชัยภูมิ

๑๔

นางจิราวรรณ จอยภูเขียว

สามหมอวิทยา

ชัยภูมิ

๑๕

นายทวิช ขันวิเศษ

หินฝนวิทยาคม

ชัยภูมิ

๑๖

นางสาวธนันญภร นนทสาร

บานยางเตี้ยโคกรัง

ชัยภูมิ

๑๗

นางวรรณภา มัททวีวงศ

ภูเขียว

ชัยภูมิ

๑๘

นางสุพิชฌาศ บํารุงนอก

บานตะลอมไผ

ชัยภูมิ

๑๙

นายสุรเชษฐ คํางาม

เจียงทองพิทยาคม

ชัยภูมิ

๒๐

นางอาภัตยา โตะงาม

ภักดีชุมพลวิทยา

ชัยภูมิ

๒๑

นางภัสธนมนท อุนจันที

นาหวาพิทยาคม"ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห"

นครพนม

๒๒

นายวรวัชชากรณ สางาม

เชียงยืนวิทยา

นครพนม

๒๓

นางสุวรรณา วุฒา

มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

นครพนม

๒๔

นางสาวปฐมพร ฟูใจ

ปากชอง

นครราชสีมา

๒๕

นางพัชราภรณ เศวตสุวรรณ

โยธินนุกูล

นครราชสีมา

๒๖

นางรักษณาลี ศรีสะอาด

บานจอหอ

นครราชสีมา

๒๗

นางสาวรังสิมา วงษตระกูล

บานปาไผ

นครราชสีมา

หมายเหตุ

๒
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๒๘

นางสมคิด พืชทองหลาง

บุญวัฒนา

นครราชสีมา

๒๙

นางสรวีย เคียนสันเทียะ

บานกะพี้

นครราชสีมา

๓๐

นางสาวอิสรีย ฤทธิ์กลาง

เหรียญทองวิทยา

นครราชสีมา

๓๑

นางสาวณัฐพร ฝายขันธ

อนุบาลสาสนสิทธิ์อํานวย

บึงกาฬ

๓๒

นางนงคราญ พลลาภ

หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

บึงกาฬ

๓๓

นางสาวนันทนิจ แผนสิงห

ศรีชมภูวิทยา

บึงกาฬ

๓๔

นางสาวปริศนา มะลิซอน

บานโคกกระแชขี้เหล็กนอย

บึงกาฬ

๓๕

นางสาวรุจพร ศรีบรรพต

โซพิสัยพิทยาคม

บึงกาฬ

๓๖

นางสาวปยนุช พิกุลทอง

บานขอย

บุรีรัมย

๓๗

นางสาวอุบลวรรณ บุญทองโท

อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

บุรีรัมย

๓๘

นางสาวหฤทัย ตูนอก

บานบุงเบา

บุรีรัมย

๓๙

นางสาวบุญญาพร ทองจันทร

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝายมัธยม)

มหาสารคาม

๔๐

นางวนิดา เที่ยงวงษ

มุกดาวิทยานุกูล

มุกดาหาร

๔๑

นางสาวนิธินันท ธิมาชัย

เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

ยโสธร

๔๒

นางเข็มทอง เข็มศรีรัตน

ศูนยพัฒนาเด็กบานเหลาขาม เทศบาลตําบลสีแกว

รอยเอ็ด

๔๓

นางขนิษฐา จันทรศรี

บานขอนแดง

เลย

๔๔

นางสาวปูริดาก อยูวราโชติ

บานขอนแกนโนนสวรรค

เลย

๔๕

นางวิลาวัลย คลังกลาง

บานหวยไคร

เลย

๔๖

นางโสภาพร บํารุงสําราญ

บานโปงศรีโทน

เลย

๔๗

นางสาวไอลดา วงศคําสม

ชุมชนวังสะพุง

เลย

๔๘

นางสาวนิตยา กองทรัพย

ทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ศรีสะเกษ

๔๙

นางสุนันทา บุญเอนก

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ศรีสะเกษ

๕๐

นางสาวจุรารัตน อัครพิน

ทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี

สกลนคร

๕๑

นางพิมพสุภัค ศรีสาคร

บานนาสีนวล

สกลนคร

๕๒

นายพีระพงษ อินทรสันติ์

บานคําภูทอง

สกลนคร

๕๓

นางพูนสวัสดิ์ วะสาร

สกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

๕๔

นางระณัณ มินพิมาย

บานดงยาง

สกลนคร

๕๕

นางสุมนา ออนนาง

บานคอนศรีบะสะแบง

สกลนคร

๕๖

นางสาวรุงทิพย บัวศรี

จอมพระประชาสรรค

สุรินทร

๕๗

นายวันชัย พิงภูงา

นาดีวิทยา

สุรินทร

หมายเหตุ

๓
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๕๘

นางวนิดา สุวัณณุสส

เมืองสุรินทร

สุรินทร

๕๙

นางสุภาวดี ขันคํา

สรุวิทยาคาร

สุรินทร

๖๐

นางสาวคําฝาย ไขศรี

เตชะไพบูลย ๑

หนองคาย

๖๑

นางกันยลักษมิ์ นวลอินทร

บานกุดปลาดุก

อํานาจเจริญ

๖๒

นายสุขปสิทธิ์ กตัญู

ชุมชนบานเสารีก

อํานาจเจริญ

๖๓

นางสาวปาลิตา รังคะราช

เลิงถอนโนนสมบูรณ

อุดรธานี

๖๔

นายพนิต กงเพชร

บานกุดยาง

อุดรธานี

๖๕

นางเยาวรัตน วิมุขติบุตร

บานหนองประเสริฐ

อุดรธานี

๖๖

นางสาวรัชนีพร ศรีพอ

บานหนองหาน (วันครู ๒๕๐๒)

อุดรธานี

๖๗

นางรัศมี สาทิพยจันทร

บานโนนหนองมวง

อุดรธานี

๖๘

นางลําไย ศิริสุวรรณ

บานวาป

อุดรธานี

๖๙

นางสาวจินตนา นิธิพานิช

อุบลวิทยาคม

อุบลราชธานี

๗๐

นายจํารัส วังคะฮาต

บานดอนแดง

อุบลราชธานี

๗๑

นางโศรญา พันธจันทร

บานนาบัว

อุบลราชธานี

๗๒

นางสาวระพีพร ไชยโกฏิ

ชุมชนบานระเว

อุบลราชธานี

๗๓

นางสาววชิราภรณ สัตยากูล

บานปากหวยวังนอง

อุบลราชธานี

๗๔

นางสาววิภาวี ประสานสอน

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

๗๕

นางอรอนงค ดําริห

เขื่องใน (เจริญราษฎร)

อุบลราชธานี

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

หมายเหตุ : ๑. ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการรายงานตัว ณ โรงแรมลีโอซอ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป
๒. การแตงกายวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
๓. โครงการสรางสรรคปญญาฯจะทําประกันอุบัติเหตุใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติการทุกคน โดยใหสงเอกสาร ดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประชาชนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ และของผูรับผลประโยชน พรอมเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๒ ใหระบุความสัมพันธ (สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตร) ระหวางผูเขารวมประชุมกับผูรับผลประโยชน
ในสําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
๓.๓ สงเอกสารทางอีเมล : teera_nate@hotmail.com หรือทางไปรษณีย EMS โดยจาหนาซอง
ถึง ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
ที่อยู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์การทําประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอใหดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ" ภาคกลาง
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

เจาพระยาวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

๑

นางสาวจรวยพร ทัศนียสกุลชัย

๒

นายธีรยุทธ มาณะจักร

ชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

๓

นางนุชจรี ชีพเมืองแมน

เคหะทุงสองหองวิทยา ๑

กรุงเทพมหานคร

๔

นางสาวนฤมล ขันประโคน

พระตําหนักสวนกุหลาบ

กรุงเทพมหานคร

๕

นางบุปผา วรรณวัฒน

ราชดําริ

กรุงเทพมหานคร

๖

นางศุภานัน จงโกเย็น

บานหลังเขา

กาญจนบุรี

๗

นางสาวอิสรีย นอยมิ่ง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

๘

นางเนาวรัตน ศรีฉ่ํา

คุรุประชาสรรค

ชัยนาท

๙

นางสาวกุสุมาลย มงคลสวัสดิ์

นครนายกวิทยาคม

นครนายก

๑๐ นางกาญจนา พิทักษแท

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

๑๑ นางสาวสิริพร รัตนมุง

ราชินีบูรณะ

นครปฐม

วัดไรขิง(สุนทรอุทิศ)

นครปฐม

๑๓ นายอายุโท เทพสงา

สหบํารุงวิทยา

นครปฐม

๑๔ นางประภาภรณ มโนรมย

ศรีบุณยานนท

นนทบุรี

๑๕ นายศิริโชค บังกระโทก

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

วัดเชิงทา

ปทุมธานี

๑๗ นางสาววรัญญา กลิ่นจู

ชัยสิทธาวาส "พัฒนสายบํารุง"

ปทุมธานี

๑๘ นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก

วัดดาวเรือง

ปทุมธานี

๑๙ นางสาวสูขวัญ ตลับนาค

บางชวดอนุสรณ

ปทุมธานี

๒๐ นางสาวกชนิช สอิงทอง

บานเขามัน

ประจวบคีรีขันธ

วัดเขาราษฎรบํารุง

ประจวบคีรีขันธ

บานอางทอง

ประจวบคีรีขันธ

วัดอินทอารี(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห๒๘๙)

พระนครศรีอยุธยา

วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

พระนครศรีอยุธยา

๒๕ นางสาววรางคณา เสนสม

วัดขนอนบานกรด

พระนครศรีอยุธยา

๒๖ นางศุภวัลย ตันวรรณรักษ

วัดบานสราง

พระนครศรีอยุธยา

ภาชี สุนทรวิทยานุกูล

พระนครศรีอยุธยา

๑๒ นางสาวแสงนภา วงษศรีดี

๑๖ นายนิคม บํารุงวงศ

๒๑ นางสาวกรรณิการ ทองแทงใหญ
๒๒ นางสาวณัทนรารัตน ธนานาฬาพานิชย
๒๓ นางสาวจุฬาลักษณ ชินคํา
๒๔ นางสาวพรเพ็ญ ใจศิริ

๒๗ นางสาวอนุสรา ดารา

หมายเหตุ

๒
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

วัดหนองแก (กลอมวิทยาคาร)

เพชรบุรี

วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)

เพชรบุรี

๓๐ นางเบญจวรรณ เชิดศรี

อนุบาลเทศบาลตําบลเขางู

ราชบุรี

๓๑ นางสาวเกศินี โพธิ์เงิน

ประภามนตรี ๒

สมุทรปราการ

๓๒ นางเนตรทราย มีวัฒนา

นาคดีอนุสรณ

สมุทรปราการ

๓๓ นางสาวปนฤทัย คงพระบาท

คลองมหาวงค

สมุทรปราการ

เอี่ยมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

สมุทรปราการ

๓๕ นายสุรสิทธิ์ งามจิตร

วัดมหาวงษ

สมุทรปราการ

๓๖ นางสาวภัทณี บรรจง

วัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎรวิทยา)

สมุทรปราการ

๓๗ นางสาวสาริศา คําแสน

พรานีลวัชระ

สมุทรปราการ

๓๘ นางณัตตยา ไชยชาญ

วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)

สมุทรสงคราม

วัดทากระบือ (ทากระบือพิทยาคาร)

สมุทรสาคร

วัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ)

สมุทรสาคร

๔๑ นางสาวภทพร ชาวหญาแพรก

สมุทรมณีรัตน

สมุทรสาคร

๔๒ นางสาวรัชดาภรณ เอี่ยมเชย

ไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหมราษฎรนุกูล)

สมุทรสาคร

ทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภฯ

สมุทรสาคร

๔๔ นางสาววิชุดา นนทภา

วัดกระโจมทอง

สมุทรสาคร

๔๕ นางสาวสุภัคสร มั่นคง

วัดศรีสุทธาราม

สมุทรสาคร

๔๖ นางสาวออยทิพย ไวยวุฒิ

อนุบาลบานแพว (วันครู๒๕๐๐)

สมุทรสาคร

๔๗ นางสาวพริศา จันทะเลิศ

แกงคอย

สระบุรี

๔๘ นางอัจฉราวรรณ กองสุข

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

วัดราษฎรประสิทธิ์

สิงหบุรี

๕๐ นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะ

อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

สุพรรณบุรี

๕๑ นางสาวสุวรรณา มาบาง

วัดบานปา

อางทอง

๕๒ นายเจษฎา ถังเงิน

บานประตง

จันทบุรี

ประกอบราษฎรบํารุง

ฉะเชิงเทรา

บานหวยน้ําใส

ฉะเชิงเทรา

๕๕ นางสาวอรรัมภา ชมเมือง

สกุลดีประชาสรรค

ฉะเชิงเทรา

๕๖ นางสาวนวมน เจริญขํา

ชลบุรี "สุขบท"

ชลบุรี

๕๗ นางไพวรรณ สุขปานเจริญ

สัตหีบวิทยาคม

ชลบุรี

๒๘ นางสาวพิมพชนุตม แกวพรายตา
๒๙ นายสุธาวี กลิ่นอุบล

๓๔ นางสาวรุจิเรข เที่ยงตรง

๓๙ นางสาวกนกพร สรอยทะสิน
๔๐ นางธัญนันทน มาลสุทธิ์

๔๓ นางสาววรรณภา คําสระคู

๔๙ นางวรรณภา วงษอุบล

๕๓ นางเทพธิดารัตน ชื่นสมบัติ
๕๔ นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม

หมายเหตุ

๓
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

กุญแจคริสเตียนวิทยา

ชลบุรี

บานชุมนุมปรกฟา

ชลบุรี

แสนสุข

ชลบุรี

๖๑ นายนิค ศรีรัฐ

บอไรวิทยาคม

ตราด

๖๒ นางสาวพรธิดา เมฆวทัต

บานคลองใหญ

ตราด

๖๓ นางสายฝน กระษาปณการ

อนุบาลศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

๖๔ นางสาวณิชาดา ปญจวีณิน

ชํานาญสามัคคีวิทยา

ระยอง

๖๕ นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร

บานคลองนางาม

สระแกว

๖๖ นายคมสันต จันสวาท

ซับนกแกววิทยา

สระแกว

๖๗ นางธนัญญา มานะคิด

บานเนินผาสุก

สระแกว

๖๘ นางสาวปยธิดา สาทแกว

อนุบาลศรีอรัญโญทัย

สระแกว

๖๙ นางพยมรัตน อุดมทรัพย

บานซับนอย

สระแกว

๗๐ นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ

บานกุดเวียน

สระแกว

๗๑ นายมานพ มันตะรักษ

บานหนองใหญ

สระแกว

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๗๒ นายรังสัน พานเพ็ชร

บานโคกสูง

สระแกว

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๗๓ นายวิษณุ เกิดในหลา

บานโคกทหาร

สระแกว

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

๗๔ นางสังวาลย เหมพรหม

บานเหลาออย

สระแกว

๗๕ นายอาคม รุนสีงาม

บานคลองวัว

สระแกว

๕๘ นายรุงโรจน นันศรีเกตุ
๕๙ นางสาวสุวรินทร นามวิจิตร
๖๐ นายอัมรินทร เขื่อนเมือง

หมายเหตุ

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

ผูบริหารปฏิบัติการสอน

หมายเหตุ : ๑. ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการรายงานตัว ณ โรงแรมริเวอร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป
๒. การแตงกายวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
๓. โครงการสรางสรรคปญญาฯ จะทําประกันอุบัติเหตุใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติการทุกคน โดยใหสงเอกสาร ดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประชาชนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ และของผูรับผลประโยชน พรอมเซ็นชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๒ ใหระบุความสัมพันธ (สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตร) ระหวางผูเขารวมประชุมกับผูรับผลประโยชน
ในสําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
๓.๓ สงเอกสารทางอีเมล : teera_nate@hotmail.com หรือทางไปรษณีย EMS โดยจาหนาซอง
ถึง ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
ที่อยู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์การทําประกันอุบัติเหตุ

