
  
 

ประกาศรายช่ือ 
อบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 

วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม9 อพวช. และระบบออนไลน์ 
ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 จุฑารัตน์ เหลาหนาด 
2 ภัทรวัตนิ์ สุยะตา 
3 จงดี ทองคำ 
4 บุญญาน ีจงทวีพรมงคล 
5 กวิสรา ศิวรักษ์ 
6 นริศรา  พงษ์จินดา 
7 สิริวธู  วงศโภชย์ 
8 ธนพร จิตรจำลอง 
9 ลภัสรดา สุวรรณเดช 
10 สุพจน ์แก้วมณี 
11 วรวีร์ ภิรมย์วีระดล 
12 อิทธิพล จึงวัฒนาวงค์ 
13 รัตนาภรณ์ สวยกลาง 
14 ภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร 
15 นดา รัตนพันธ์ 
16 ชรินทิพย์  ขันขวา 
17 กัลยวรัตน์ ไชยสัตย์ 
18 อรณิชา อาศรมเกษร 
19 วรฤทธิ์ อุดพรม 
20 หทัยรัตน์ กุลดิลก 
21 อมรรัตน์  อุตะมะ 
22 กานต์ปรียา กวินวัฒนลักษณ ์
23 สิทธิพร จรดล 
24 ปริญญา อัยรา 
25 กัณฐิกา ป่าโพธิ์ชัน 
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26 เน รัชอำนวยวงษ์ 
27 นิศมา วงษ์มะเซาะ 
28 วรายุส แป้นจำรัส 
29 ประดับพร ศุภพิพัฒนาทร 
30 เสฏฐวุฒิ โอชู  
31 พัชชา ศรีรัตน์ 
32 รุ่งรัตนา กัญจน์ณิชา 
33 อัษฎาวุธ เยี่ยมลำ 
34 ทิฆัมพร นุ่นภักดี  
35 จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์ 
36 กุลนันทน์ ภูประสิทธิ ์
37 นาซีรา หะยีนอ 
38 ชลดา ไตรสมมะ 
39 สมิตา แก้วคำแสน 
40 นายณพงศ์ ศิริสถิตย์กุล 
41 ประกายดาว เมืองขาว 
42 การัณย์ สุขเกษม 
43 นภาพร ภายศรี 
44 เชษฐ์ธิดา พิเชษฐไพบูลย์ 
45 วิชชานนท์ สิทธิโชค 
46 สโรชา อารับ 
47 พีระกานต์ สุวรรณประสิทธิ์ 
48 ยุซรอ เยาะลีมา 
49 สลิลทิพย์ แก้วสังข์ทอง 
50 ปรเมศร์ สุขนรา 
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51 นันทวัน วราหลิน 
52 ภโวทัย ขลุดสกุล 
53 นฤมล  มุจจลินทร์ 
54 เลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ 
55 โสรัจจะ มีทรัพย์มั่น 
56 ธันยวีร์ พันธุ์สุผล 
57 เอ้ือมพร เอ่ียมแพร 
58 พงษ์พิสุทธิ์ แห้วเพ็ชร 
59  เจษฎาภรณ์ เข็มม่วง 
60 อิทธิสุนทร จึงสกุลรุจิเรข 
61 อารญา 
62 สุเมธ ีศรีรัตนสิทธิ์ 
63 สุไวบ๊ะ สุหลง 
64 วรรณณิภา ทองหน่อหล้า 
65 สิริขวัญ มุนิจารวัฒนกุล 
66 ณกฤต สารพัตร์ 
67 ชนิดาภา  อัจจนานนท์ 
68 วาย ุง้อสุรเชษฐ์ 
69 อารญา  สุวรรณประสิทธิํื 
70 นางสาว วรัญญา ขุนฤทธิ์สง 
71 นางสาวปวีณา เสี่ยงบุญ 
72 วริศรา ศรีคำแปง 
73 ชุลีพร  วรบุตร 
74 ชุติกาญจน์ ศรีเลิศชลาลัย 
75 สุริยา อุดทามุล 
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76 อับดุลอาซิส หมัดหมัน 
77 เวลา อินทรตั้ง 
78 อมรา   เขียวรักษา 
79 ณัชชา ขุนชนะสงคราม 
80 อธิพัฒน์ คณิศรกุล 
81 ฐิติมา มาลิกัน 
82 ปรัชญ์ริยา บุณยเกียรติ 
83 จรินทร ฐานเจริญ 
84 ณัฏฐณิชา โพโต 
85 ชรินทร รุจิพูนพงศ์ 
86 สทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์ 
87 ชุมนุมพร ตะสูงเนิน 
88 สุจิณณา วรพันธ์ศิริกุล 
89 ปิยรัตน์ แซ่อึ้ง 
90 ธฤษวรรณ ทองป้อย 
91 วรากร แก้วทอง 
92 ศศรส พิมายกลาง 
93 ชนิกานต์ ทรงกลด 
94 ฑาริษา ทรงสวัสดิ์ 
95 นูรอากีละห์ มะดากะ 
96 สตกมล เดิมหมวก 
97 นราทิพย์ คงอ่อน 
98 เกวลิน บุญศิริ 
99 กนิษฐา สิงห์โตทอง 
100 นฤเบศน ์บูรณพงค์ 
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101 คุณากร รื่นสุคนธ์ 
102 สุทธิดา เหล็บโต๊ะเหม๊าะ 
103 นิชาภา ธนอัญญาพร 
104 อาทิมา พฤฒิชัยวิบูลย์ 
105 สัณฐิต ิทับอินทร์ 
106 รุ่งโรจน ์หัวใจแก้ว 
107 ชิติพัทธ์ ทิพมาลา 
108 โฆรวิส กลิ่นขจน 
109 ปัณฑา สมคิด 
110 ซูฟาเรีย จะปะกียา 
111 นภสร สุขวารี 
112 ปิลันธน์ หมอแอ๋ 
113 พิชญ์สินี ไทยทวี 
114 ณัฐนรี แสนสง่า 
115 น.ส.นภัสสร ฤทธิ์เดช 
116 กุลพส ุนวนแป้น 
117 ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์ 
118 ธีรพงศ์ มะเริงสิทธิ์ 
119 ศศิตา เซ๊ะ  
120 ปูชิตา จังหวัดมุนี 
121 มธุรดา รักษายศ 
122 สาริศา จันทร์ขจร 
123 ดวงฤดี  ยอดบุดดี 
124 ชมพูนุท เจริญกุล 
125 วีรยุทธ กำเนิดรัตน์ 
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126 ณัฐชา พูลศิริ 
127 ปาลิตา แป้งประสิทธิ์ 
128 พิมพ์ชนก วิทยอุดม 
129 สิรัชชา บุญศักดิ์ดี 
130 พีรพรรณ คุ้มครอง 
131 กันตา สหศาสตร์ 
132 ปรางทิพย์ ทองจันทร์ 
133 ศุภฤกษ์ กรายแก้ว 
134 อาอิ สุกะ 
135 เสาวนีย์ โพธิ์อยู่ 
136 สุรีรัตน์ ขาเร็ง 
137 ชมพูนุท ทับทิมชัย 
138 ศุภอัญญ์  สิงขร 
139 ภณิตา สิทธานุภาพกุล 
140 ธาฤชร ประสพลาภ 
141 นพวรรณ แซ่ป๋าย 
142 ภัทระ  ไมตระรัตน ์
143 ยศวุฒิ เอียดสังข์ 
144 ธันยชนก มีเสือ 
145 นภัสสร บุญสร้าง 
146 พฤฒินันต์ ศิลปาภิสันทน์ 
147 ธนิถา รอดสีเสน 
148 ขวัญระวี สิงห์โตน้อย 
149 นันทิตา วงษ์มะเซาะ 
150 ภัทรวดี นันตา 
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151 จิญชยา เครือจันทร์ 
152 สิทธิกัณฑ ์บาลี 
153 สุวัฒน ์โปษยะวัฒนากุล 
154 วรฤทธิ์ อุดพรม 
155 ธนพร เรืองสิริวนา 
156 อนัญลักษณ์    สุขเสนา 
157 ฟาอีซ เด็ง 
158 วิยะดา ศาศวัตพันธ์ 
159 อังคณา กำเหนิดแก้ว 
160 ริฟฮาน เจ๊ะมิ 
161 ปฏิพล คินธร 
162 ภาณุพงษ์    คงจันทร์ 
163 ชินานาง เพ็งบุญ 
164 ภัทรวุฒิ พลอาสา 
165 ปัญญพัฒน์ อังสุภานิช 
166 ทรงดัชกร มีแหวน 
167 ธนธรณ์   ชาญวิรัตน์ 
168 ฮุสนา สาแล๊ะ 
169 สุเมธ คำแหง 
170 ปรเมศ ครองยุติ 
171 ธัญธร ธรสินธ์ุ 
172 ชนัญชิดา ไชยบุตร 
173 ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ 
174 อารยา พิศโฉม 
175 ณัฐณิชา กมลสุธีชัย 
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176 ณิชชรีย์ ธนาโชครัฐศักดิ์ 
177 เกตุวดี นามมนุษย์ 
178 เนตรชนก กีรตินาวีสุวรรณ 
179 กษมา ชื่นวงศ์รัตน์ 
180 วิมลสิริ จันทร์ทิตย์ 
181 รมย์ธีรา ผ่องแผ้ว 
182 ภควรรณ วิริยะภูษิต 
183 วิไลวรรณ นครศรี 
184 ธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 
185 รมณ หาญวนานนท์ 
186 วลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล 
187 พิมพ์ลดา สุพัฒน์อาภรณ์ 
188 ปิยมาศ สังข์ทอง 
189 ไพวรินทร์ ธีรพงศ์วิษณุพร 
190 ฐากร ผิวผ่อง 
191 ณัฐธิดา หลิมไชยกุล 
192 ธันย์ธิชา ทศพัฒน์บุญศิริ 
193 วชิรวิทย์ ชุณหศิลป 
194 ดวงกมล สายสกล 
195 บดีศร สิทธิคง 
196 กัญญาณัฐ ไชยชะนะ 
197 กันต์ธร รุ่งแสง 
198 รัตถภรณ์ คำกมล 
199 ชนิตา  ขาวขำ 
200 อิทธิพัทธ์ สุวรรณไตรย์ 
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201 คฑาธร นิยมเวช 
202 ทักษพร เเช่มสะอาด (ออนไลน์) 
203 ศิรินาถ ขันจันทร์แสง 
204 ภัทรพร จันทร์เปรม 
205 อุไรศรี  ศุภดิลกลักษณ์ 
206 อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ ์
207 สุจริยา ขมสนิท 
208 สุจิรา หอมหวน 
209 กานตรัตน์ อุ้ยเอ้ง 
210 ศศิวิมล สำแดงเกียรติ 
211 กฤตยา ทองชะอม 
212 สิริรัตน์ ทองรวม 
213 เพชรรัตน์ ทวีรัชต์ธนันดร 
214 ณัฐวัตร สะอาดแก้ว 
215 ธนพล พูลเพ่ิม 
216 ภูริพัฒน์ สายสีดา 
217 จักรพงศ ์วุฒิเทียนทอง 
218 ฎุษฎีพร ควรคง 
219 รติชา เวชญะโภคิน 
220 สิทธิชาติ ไชยศาสตร์ 
221 มูฮำหมักวันวา หะยีเจะเฮง 
222 วิรุฬกาล วิรุณพันธ์ 
223 พิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล 
224 ทวีศักดิ์ ภักด ี
225 วศิน แสงนิยม 
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226 อติพร ทองบริสุทธิ์ 
227 ศศิกานต์ พวงพิกุล 
228 ญาณวดี ศรีสล้าง 
229 กันทนา พึ่งสกุลเดช 
230 วรวลัญช์ พนมยงค์ 
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