
รายช่ือผู้ลงทะเบียนแบบ Waiting List  

งานประชุมวิชาการ TK Forum 2016 “นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

 (ข้อมูลวันท่ี 27 มีนาคม 2559) 

 

เรียน ท่านท่ีสนใจเข้าร่วมงาน TK Forum 2016  

 ตามท่ีท่านเห็นถึงประโยชน์ของการจัดงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016 หัวข้อ “นวัตกรรมห้องสมุดกับการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” และได้ลงทะเบียนแบบ Waiting List ไว้ ทีเคพาร์คกราบขออภัยเป็นอย่างสูง ท่ีไม่สามารถจัดท่ีนั่ง

การประชุมให้รองรับกับผู้แจ้งความจํานงเข้าร่วมงานได้ทุกท่าน  

 อย่างไรก็ตาม ในภาคบ่าย ทีเคพาร์คจะขนย้ายชุดโซฟาสําหรับงานพิธีการออกจากห้องประชุม ทําให้สามารถเสริมท่ี

น่ังสําหรับฟังการบรรยายเพ่ิมข้ึนได้อีกจํานวนหน่ึง ประกอบกับมีความเป็นไปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านอาจเริ่มทยอย

เดินทางกลับ ดังน้ัน สําหรับผู้ท่ียังคงมีรายช่ืออยู่ใน Waiting List หากท่านประสงค์จะรับฟังการบรรยายของวิทยากรอีก 2 

ท่านในช่วงบ่าย ท่านสามารถเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิเพ่ือขอตรวจสอบจํานวนท่ีนั่งว่างได้จาก

เจ้าหน้าท่ีท่ีคอยอํานวยความสะดวกอยู่ด้านหน้าห้องประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ต้ังแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป 

          กราบขอบพระคุณและขออภยัอีกครั้งมา ณ โอกาสน้ี 

       สํานักงานอุทยานการเรียนรู ้

            27 มีนาคม 2559 

 

รายช่ือ Waiting List 

1 นางสาว กชกร จินตนสถิตย์ 

2 นางสาว กนกกร กมลเพ็ชร 

3 นางสาว กนกรัตน์ บุญจันทร์ 

4 นางสาว กัญญา ภู่ตระกูล 

5 นาง กัญน์ณัฏฐ์ โสภาพินิจ 

6 นางสาว กาญจนา จงเพียร 

7 นางสาว กาญจนา ไร่ขาม 

8 นางสาว กุสุมา เสรีพาณิชย์การ 

9 นางสาว ขจี หวานนุรักษ์ 

10 นาง จรัสวรรณ นาคา 

11 นางสาว จารุวรรณ นงค์พรหมมา 



12 นาง เจริญศรี โอสถานนท์ 

13 นางสาว ชนันท์กานต์ บุญยศสวัสด์ิ 

14 นางสาว ชัฏฎาวรรณ สร้อยทอง 

15 นาย ณัฐพล รักสาย 

16 นางสาว ณัฐสุดา วีรวัฒนา 

17 นางสาว ติยา อรุณพลังสันติ 

18 นางสาว ธัญพร โพธิเวชกุล 

19 นางสาว ธิดา อ้นหอม 

20 นาย ธีรยุทธ ท่ังทอง 

21 นางสาว ธีรานันท์ เหล่าพหุโภไคย 

22 นางสาว นงนุช กาวี 

23 นางสาว นพรัตน์ อักษร 

24 นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักด์ิ 

25 นาง นภาลัย ทองปัน 

26 นางสาว นริศรา พูลน้อย 

27 นางสาว นันทนิตย์ อ่ึงแดง 

28 นาง นิติยา ทองยิ่งมาก 

29 นาย บัญชา โพธิพิทักษ์ 

30 นาย บุญเสริม คงยิ่ง 

31 นาง บุปผา ทองสิมา 

32 นางสาว บุศย์รินทร์ อธิศาสนนันทน์ 

33 นาย ประกอบ กุลบุตร 

34 นาย ประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์ 

35 นางสาว ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 

36 นางสาว ปะราลี ปาละสุวรรณ 

37 นาง ปิย์นัฏ วชิรปการ 

38 นางสาว ปิยภรณ์ พูลน้อย 

39 นางสาว ปิยะพร เจนกาญจนดิลก 

40 นางสาว พรทิพย์ นาคเกิด 

41 นาง พรพิมล มากพันธุ์ 



42 นางสาว พรยุพา ชาลีชาติ 

43 นาง เพ็ญพิชชา พันธ์สีแก้ว 

44 นางสาว ภัทริมณ เฟ่ืองทอง 

45 นางสาว ภัทษร สุวรรณจํารัส 

46 นาง ม่ิงขวัญ คอยชื่น 

47 นางสาว มุจลินทร์ อุปพงศ์ 

48 นาย ยงยุทธ์ ไกรมุ่ย 

49 นาย รพีฉัตร พ่ึงโพธิ์ 

50 นาย ระพีพันธ์ นนทะแสน 

51 นางสาว รัชยากร วานิชชวงษ์ 

52 นาง รุ่งนภา รัตนประเสริฐศรี 

53 นาง ฤทัย สมชาย 

54 นางสาว วรรณิภา สุภักดี 

55 นาย วรรธนะ นาฑี 

56 นางสาว วริศา สันสท้าน 

57 นางสาว วัชราภรณ์ สิทธิวิไล 

58 นางสาว วันวิสาข์ อรัญวารี 

59 นาย วีระพันธ์ ชมภูแดง 

60 นางสาว ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล 

61 นางสาว ศศิธร กาญจนสิน 

62 นางสาว ศศิธร ธรรมรุจาจิตร 

63 นางสาว ศศินพร นาคเกษม 

64 นางสาว ศสิญา เสือดี 

65 นางสาว ศิริประไพ ลาภา 

66 นาง ศิริพร สาระกุล 

67 นางสาว ศิริพร สุริวงศ์ 

68 นางสาว ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

69 นางสาว ศิริวรรณ ศรีบุณ 

70 นางสาว ศุภวรรณ โคกกระชาย 

71 นางสาว สมใจ ขุนเจริญ 



72 นางสาว สมปอง อ้นเดช 

73 นางสาว สิริกัลยา ช่อรักษ์ 

74 นางสาว สุกัญญา เงินยวง 

75 นางสาว สุธิกานต์ แย้มนิล 

76 นาย สุพจน์ นาโพตอง 

77 นาง สุพรรณี ม่ังค่ัง 

78 นาง สุพัตรา นันตา 

79 นางสาว สุมารี พลจันทร์ 

80 นาย สุรศักด์ิ การะพิทักษ์ 

81 นาย สุระพล ชื่นอารมย์ 

82 นาง สุรัสวดี ดิษฐสกุล 

83 นาย อนันท์ เฟ่ืองทอง 

84 นาง อรรัมภา อัญชลิสังกาศ 

85 นาย อริย์ธัช เจ้ยเปลี่ยน 

86 นางสาว อังศุมาลิน หงษ์สถิตย์วงค์ 

87 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร 

88 นางสาว อารีย์ วิเศษกุล 

89 นาง อุษาณี ซินโซ 

90 นางสาว เอมอร พิทยายน 
 


