
รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TK Forum 2016  

“นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

 (ข้อมูลวันท่ี 27 มีนาคม 2559) 

 

รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

1 Miss SARA GABAI 

2 นางสาว กนกธร พรวิรภาพ 

3 นางสาว กนกวรรณ อารีนิจ 

4 นางสาว กนกวรรณ ลุนบุบผา 

5 นางสาว กนกอร ศักดาเดช 

6 นางสาว กนกอร ไชยรัตน์ 

7 นาง กมลชนก คชทรัพย์ 

8 นางสาว กรรณิกา ศิริปรุ 

9 นาง กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล 

10 นางสาว กรองกาญจน์ ถนอมพล 

11 นางสาว กฤษณา สุขประเสริฐ 

12 นางสาว กัญญาภัค เพ็ญภาค 

13 นางสาว กันยารัตน์ ทองแก้ว 

14 นางสาว กัลณ์วรา ละอองแก้ว 

15 นางสาว กัลยา ยังสุขย่ิง 

16 นางสาว กาญจน์ธีรา จันทราช 

17 นาง ก่ิงแก้ว อ่วมศรี 

18 นางสาว กิตติยา ไชยศรียา 

19 นางสาว กิตติยา สุทธิประภา 

20 นาย กิตติศักดิ ์ คงพูน 

21 นางสาว กุลธารินท์ ศรีสกุล 



22 นางสาว เกตุมณี สินพูนภักดิ์ 

23 นาย เกริกธัช คุณานุปถัมภ์ 

24 นาย เกรียงศักดิ์ บุญถวิล 

25 นาง เกศฎา ศรีสวัสดิ์ 

26 นางสาว เกษร บัวทอง 

27 นาย โกสินทร์ จินดานุช 

28 นาง ขวัญแก้ว เทพวิชิต 

29 นางสาว คณิตา   แอตาล 

30 นาย คมเดช บุญประเสริฐ 

31 นางสาว คัธริน กอประคอง 

32 นางสาว เครือวัลย์ ไกรเทพ 

33 นางสาว งามเพ็ญ ยาวงษ์ 

34 นางสาว จรรยา อมรพิพัฒนานนท์ 

35 นางสาว จริยพร บัวระพันธ์ 

36 นาง จันทรวัทน์ พรมผอง 

37 นางสาว จันทิกา อนุชลธาร 

38 นางสาว จันทิมา ขาวผสม 

39 นางสาว จินดารัตน์ เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์ 

40 นาง จินตนา เอ่ียมคง 

41 นางสาว จีรวรรณ ศรีวงษ์ 

42 นาง จีรวรรณ จตุรภูมิทรัพย์ 

43 นาง จีระประภา ละอองคํา 

44 นางสาว จีราพร ศรีสอาด 

45 นางสาว จุฑมาส พรสิทธ์ิไพบูลย์ 

46 นางสาว จุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว 



47 นาง จุฑารัตน์ ธีรธร 

48 นาง ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ 

49 นางสาว ฉัตรสิภรณ์ วสะศิริ 

50 นางสาว ชณิตตา เรืองฉาย 

51 นางสาว ชนกานต์ ใจมา 

52 นางสาว ชลลดา เอกสกุล 

53 นางสาว ชลิรสา อุณรุท 

54 นาง ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ 

55 นางสาว ชัชญา คัณฑเขตต์ 

56 นาย ชัชพงศ์ รัตนาภิรมย์ 

57 นางสาว ชัญญา สุนทรชัชเวช 

58 นาย ชัยวัฒน์ น่าชม 

59 นาย ชัยสิทธ์ิ อังคะปัญญาเดช 

60 นาย ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรติ 

61 นาย ชูเกียรติ วงค์ใจหาญ 

62 นาย ชูเกียรติ มีเจริญ 

63 นางสาว ซารีฮะ ดอเลาะ 

64 นาย ฐิติ คําหอมกุล 

65 นาย ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ 

66 นางสาว ณัฎฐิกา อัครมหานที 

67 นางสาว ณัฏฐฉัตร โศภิษฐกมล 

68 นางสาว ณัฏฐพัจฐ์ พลายระหาร 

69 นาง ณัฐยา ตันเจริญ 

70 นางสาว ดวงกมล ฉิมนาคพันธ์ุ 

71 นาง ดวงนภา ชินจิรัฐติกาล 



72 นางสาว ดาราพร อัศวจิตต์ภักด ี

73 นางสาว ดาราวรรณ พุกศรี 

74 นาย ตะวันฉาย เรืองศรี 

75 นาย  ตัรมีซี   อาหามะ 

76 นาง เตือนจิตร บงค์บุตร 

77 นาย ทศพร ศิริโชคทรัพย์ 

78 นาย ธงชัย ทองอยู่ 

79 นาง ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ 

80 นางสาว ธนวรรณ แก้วพ่ึง 

81 นาย ธนศักดิ์ เมืองเจริญ 

82 นาย ธนะชัย คําผา 

83 นาย ธนัน รัตนโชต ิ

84 นาง ธนิสรา ณัฐสันต์ 

85 นางสาว ธนิสสรา คงฉิม 

86 นาง ธเนตร มะนิก 

87 นาย ธเนศร์ รักษมาตา 

88 นาย ธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ 

89 นางสาว ธีรนุช วงษ์ศิริ 

90 นางสาว นงลักษณ์ กวยรักษา 

91 นางสาว นงลักษณ์ จันตา 

92 นาย นพพร สิโตทัย 

93 นาย นพพล มีย่ิง 

94 นางสาว นพรัตน์ มุณีรัตน์ 

95 นางสาว นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย 

96 นาย นภพล ใจดี 



97 นางสาว นภัทร  พิลึกนา  

98 นาง นภา จิโรภาส 

99 นางสาว นภาพรรณ วิศวปกรณ์ 

100 นางสาว นริศรา เพชรพนาภรณ์ 

101 นางสาว นฤมล ร่ืนไวย์ 

102 นาง นฤมล พฤกษศิลป์ 

103 นาง นวพร เอะเวอร์เรทท์ 

104 นาง นวรัตน์ ทองสลวย 

105 นาง นัดดาวดี นุ่มนาค 

106 นางสาว นัยน์ปพร พญาชน 

107 นางสาว นํ้าทิพย์ วิภาวิน 

108 นางสาว นํ้าผ้ึง รักช่ืน 

109 นางสาว นิตยา บุญมาก 

110 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย 

111 นาย นิธิภัทร ลิดดิโลว์ 

112 นางสาว นิรชา ภูสามารถ 

113 นาง นิษฐิดา เอลซ์ 

114 นางสาว นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ 

115 นางสาว นูรีซัน บิลยีหลี 

116 นางสาว เนาวรัตน์ ปัญญางาม 

117 นาง บรรณารักข์ ธรรมศิริ 

118 นางสาว บุญเจือ ลิมปนโอสถ 

119 นาง บุญยืน จันทร์สว่าง 

120 นางสาว บุษกร เลิศวีระศิริกุล 

121 นางสาว บุษบา คชารัตน์ 



122 นาง เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา 

123 นางสาว เบญจวรรณ ปุงยะ 

124 นางสาว เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ 

125 นางสาว โบว์ แซ่เจียม 

126 นาง ปนัดดา   สังฆทิพย์  

127 นาง ปภาดา น้อยคํายาง 

128 นาย ประจักษ์ วัฒนานุสิทธ์ิ 

129 นางสาว ประไพพิศ สุธานันท์ 

130 นางสาว ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ 

131 นาย ประยุทธ์ ชูทอง 

132 นาย ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหากาล 

133 นางสาว ประอรนุช โปร่งมณีกุล 

134 นางสาว ปรัชญาวรรณ จันทะขาน 

135 นาง ปราณี แสงจันทร์ 

136 นางสาว ปริศนา ตุ้มชัยพร 

137 นาย ปรีดี ปล้ืมสําราญกิจ 

138 นางสาว ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ 

139 นางสาว ปสุตา แก้วเขียว 

140 นางสาว ปัญชลี เรืองสมุทร 

141 นาง ปัณฑิตา กล่าวรัมย์ 

142 นาย ปัณณธร ปัญญาประดิษ 

143 นางสาว ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร 

144 นาง ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต 

145 นางสาว ปิยนุช พัฒโณ 

146 นางสาว ปุณณภา สุขสาคร 



147 นางสาว ปุณยาพร จีระประภา 

148 นาย พงษ์นรินทร์ ลีละอําไพกุล 

149 นาย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 

150 นางสาว พจมาน สีพล 

151 นางสาว พจมาลย์ สุวรรณณัฐโชติ 

152 นางสาว พรชนิตว์ ลีนาราช 

153 นางสาว พรทิพย์ ติลกานันท์ 

154 คุณ พรทิพย์ เอ้ืออภัยกุล 

155 นางสาว พรนภา แสงด ี

156 นางสาว พรพิมล แสนเสน่ห์ 

157 นาง พรเพ็ญ ขยันดี 

158 นางสาว พรยุภา สิงห์สา 

159 นางสาว พรรณผกา วงศ์ศิริวิบูลย์ 

160 นาง พรรณี แซ่หว่อง 

161 นาง พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 

162 นางสาว พฤกษา บุญจันทร์ 

163 นาง พวงรัตน์ อินทรฤทธ์ิ 

164 นาง พัชรากร สุภาพ 

165 นางสาว พัชราภรณ์ ผาจันทร์ 

166 นาง พัชรี แสงจันทร์ 

167 นาง พัฒชรี ชาติขุนทด 

168 นางสาว พิจิตรา จอมศรี 

169 นางสาว พิตะวัน เนตรทอง 

170 นาง พิมพินี ดําสงค์ 

171 นางสาว พิมลมาศ พรรณบัว 



172 นางสาว พิมลอร ตันหัน 

173 นางสาว พุฒิสาร อัคคะพู 

174 นางสาว พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ 

175 นางสาว เพ็ญนภา ค้าธัญญะ 

176 นางสาว เพียงเพ็ญ บุญชูดวง 

177 นางสาว แพรวพรรณ มุขจร 

178 นางสาว ไพลิน ทิพย์สุมาลัย 

179 นาย ไพศาล พากเพียร 

180 นางสาว เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก 

181 นาย ภัทร ด่านอุตรา 

182 นางสาว ภัทรภร ภู่ทอง 

183 นางสาว ภัทรฤทัย ขันธปรีชา 

184 นาย ภาวัต ศุภสุวรรณ 

185 นางสาว ภีรนันท์ ศรีสวัสดิ์ 

186 นางสาว มยุรี เข็มทอง 

187 นางสาว มัญชรี ศรีวิชัย 

188 นางสาว มัญชุกานต์ ช่อผกา 

189 นาง มัณฑนา เจริญแพทย์ 

190 นางสาว มาลี บุญศิริพันธ์ 

191 นาง มุจรินทร์ วุฒิกุล 

192 นางสาว เมตตา เปรมปรีดิ์ 

193 นางสาว ยศวดี อารมณ์ดี 

194 นางสาว ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 

195 นาง ยุวดี โลพันดุง 

196 นางสาว ยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา 



197 นางสาว ยุวเรศ อิทิชัยวัฒนา 

198 นาง เยาวรัตน์ บางสาลี 

199 นาง รณิดา โรจน์สัจจะกุล 

200 นางสาว รณิดา จันทร์นาลาว 

201 นาย รพี สุวีรานนท์ 

202 นางสาว รพีพร วิศวไพบูลย์ 

203 นางสาว รวิวรรณ พุฒซ้อน 

204 นางสาว รวีวรรณ ศรีพรหม 

205 นางสาว รสสุคนธ์ อุดมศรี 

206 นาง ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว 

207 นาย รังสรรค์ จูทิม 

208 นางสาว รัชดาพร ยงค์ทอง 

209 นางสาว รัชนก ทองขาวขํา 

210 นางสาว รัชนิฎา จักรนิรมล 

211 นางสาว รัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ 

212 นางสาว รัตนวรรณ ฉิมณรงค์ 

213 นางสาว รัตนา เอมสถิตย์ 

214 นางสาว ราตรี คุ้มญาติ 

215 นางสาว รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน 

216 นาง วรนุช ภูมิศิริเจริญ 

217 นาง วรนุช สุนทรวินิต 

218 นางสาว วรรณประภา เอ่ียมฤทธ์ิ 

219 นางสาว วรรณภรณ์ อนุอัน 

220 นางสาว วรรณภา อุ่นอินทร์ 

221 นาย วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล 



222 นางสาว วราภรณ์ พนมศิริ 

223 นาง วลัยพร พรรณโณ 

224 นางสาว วลัยรัตน์ ชายท้าว 

225 นาย วัชระ อินสา 

226 นาย วัชราภรณ์ ใหญ่ย่ิง 

227 นางสาว วัชราภรณ์ วิจิตรวงษ์ 

228 นางสาว วัชรี ถ้วนถวิล 

229 นาย  วันชัย   นพรัตน์    

230 นาง วันทนีย์ นามะสนธิ 

231 นางสาว วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์ 

232 นาง วัลลภา อรุณพัลลภ 

233 นางสาว วาศินี ศรีชูเป่ียม 

234 นางสาว วิชุดา กีรติรักษกุล 

235 นาย วิทวัส ชัยภาคภูมิ 

236 นาย วินัย มะหะหมัด 

237 นางสาว วิลัยรัตน์ โมคมูล 

238 นางสาว วิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล 

239 นางสาว วิไล  มีแก้วสุข   

240 นางสาว วิสากร คําคุ้ม 

241 นางสาว วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ 

242 นาย วีรวิทย์ เรืองสุวรรณ 

243 นาย วีระพล ช่างอยู่ 

244 นางสาว ศรีไพร โชติจิรวัฒนา 

245 นางสาว ศศิธร ล่ิวเวหา 

246 นางสาว ศศิธร ติณะมาศ 



247 นางสาว ศศิธร อินทร์ศักดิ์ 

248 นางสาว ศิริญญา สุขเจริญ 

249 นางสาว ศิรินทราภรณ์ บุญจันทร์ 

250 นางสาว ศิรินทิพย์ สืบพันธ์โกย 

251 นางสาว ศิรินนา วอนเก่าน้อย 

252 นางสาว ศิรินาฎ เพ็งวิชัย 

253 นาง ศิริพร โหตรภวานนท์ 

254 นาย ศุพล ตั้งศุภจรูญนุกูล 

255 นางสาว ศุภนิจ ศรีรักษ์ 

256 นางสาว ศุภลักษณ์ ช่ืนทิม 

257 นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง 

258 นาย สมจิตร กองสุข 

259 นาย สมชาย วรัญญานุไกร 

260 นาย สมทบ กรดเต็ม 

261 นาย สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ 

262 นาง สมศรี พรหมรัตน์ 

263 นาย สมศิลป์ ศรีประภัสสร 

264 นางสาว สมหญิง มงคลธง 

265 นาย สหภัค จันทศร 

266 นางสาว สาณี เรืองพยัคฆ์ 

267 นาย สายนต์ ดีสวัสดิ์ 

268 นางสาว สายสุดา ป้ันตระกูล 

269 นาง สายสุนี ชัยมงคล 

270 นาย สําเร็จ ศรีวิชัยมูล 

271 นางสาว สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ 



272 นางสาว สิรินทร์ทิพย์ โสไกร 

273 นางสาว สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ 

274 นาง สิริพร ป้อมจัตุรัส 

275 นาง สิริรัตนา  เสโลห์ คันธรักษา 

276 นางสาว สุกรรณภา คุ้มสุข 

277 นางสาว สุกัญญา จํานิล 

278 นางสาว สุกัญญา นําไทย 

279 นาง สุจันทรา ดีสวัสดิ์ 

280 นางสาว สุจิตร สุวภาพ 

281 นาย สุชาติ แย้มเม่น 

282 นาง สุดใจ พรหมเกิด 

283 นาย สุทธิศักดิ์ บุญสิงห์ 

284 นาง สุธาทิพย์ ธัชยพงษ์ 

285 นาย สุธี อารีย์พงศ์ 

286 นางสาว สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ 

287 นางสาว สุนิดา บุญญานนท์ 

288 นาง สุนีย์ โลกนิยม 

289 นางสาว สุพัตรา สังคนานนท์ 

290 นางสาว สุพินญา สุวรรณรัตน์ 

291 นางสาว สุภัทราภรณ์ กุลภา 

292 นางสาว สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 

293 นางสาว สุภาพร เจริญศรีธงชัย 

294 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วโภคา 

295 นาง สุมน ถนอมเกียรติ 

296 นางสาว สุมิตตา สรรพกิจ 



297 นาย สุรชัย แสงจันทร์เรือง 

298 นาง สุรัสวดี ดิษฐสกุล 

299 นางสาว สุรารักษ์ พรมยอด 

300 นางสาว สุวภัทร ทําสวน 

301 นางสาว สุวรรณ ทองสุวรรณ 

302 นางสาว สุวรีย์ ยอดฉิม 

303 นางสาว สุวลักษณ์ แดงศรี 

304 นางสาว สุวิมล เช้ือชาญวงศ์ 

305 นางสาว สุวิมล ชาครีย์เวช 

306 นาย สุเวทย์ เทวรินทร์ 

307 นางสาว โสมนภา ผดุง 

308 นางสาว หยาดฝน ธัญโชติกานต ์

309 นางสาว อนาวิล บุญอยู่ 

310 นาย อนุเทพ วิมลนันทพงศ์ 

311 นางสาว อนุรักษ์ อยู่วัง 

312 นาย อนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย 

313 นางสาว อภันตรี กันเดช 

314 นาง อภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย 

315 นาง อภินันท์ สีสันต์ 

316 นางสาว อภิรดี อํานรรฆมณี 

317 นาย อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ 

318 นางสาว อมรศรี รัศมิทัต 

319 นางสาว อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ 

320 นางสาว อรดี รวมทวี 

321 นางสาว อรทัย วารีสอาด 



322 นางสาว อรวรรณ วรรณพงษ์ 

323 นางสาว อรวรรณ เจริญกูล 

324 นางสาว อรสา เตติวัฒน์ 

325 นาง อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล 

326 นางสาว อลิษา สรเดช 

327 นางสาว อลิสา มะโอลี 

328 นางสาว อ่อนตา มหาสุวรรณ 

329 นาย อัครพล จีนาคม 

330 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ 

331 นางสาว อังคณา โสรีย์ 

332 นางสาว อังคณา ผิวเกล้ียง 

333 นาง อังคณา บุญเลิศ 

334 นาง อัจฉรา จารุวรรณ 

335 นางสาว อัจฉรา ประดิษฐ์ 

336 นางสาว อัฏฐิภา จุลพิสิฐ 

337 นางสาว อัมพิกา นันทิกาญจนะ 

338 นาย อาทิตย์ โกวิทวรางกูร 

339 นางสาว อาภาภรณ์ อังสาชน 

340 นาง อาภาวรรณ แย้มสิน 

341 นาง อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

342 นางสาว อารีรัตน์ สระพังทอง 

343 นาย อาศิส เชยกล่ิน 

344 นางสาว อําภรณ์ ช่างเกวียน 

345 นางสาว อินทิรา พรมพันธ์ุ 

346 นางสาว อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ 



347 นางสาว อุไร ไกรวัตนุสสรณ์ 

348 นางสาว เอมอร ตันเถียร 

349 นาย โอภาส สาครสุคนธ์ 
 

 


