ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน
เรื่อง การพัฒนาสมองเพือ่ เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ลาดับ
ลงชื่อเวลามา ลงชื่อเวลากลับ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
ที่
08.30 น.
17.00 น.
1 นางสาวคัคนางค์ ศรีเจริญพันธ์
สถานรับเลี้ยงเด็กกันยา
0894949700
2 นางกฤษณา
วันทา
โรงเรียนพีระวิทยา
0956356387
3 นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
0933270422
4 นางสาวกิ่งไทร
ศรีสาพันธ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคาชะอี
0933577452
5 นางสาวสุกัญญา บุตรดีวงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคาชะอี
0933577452
6 นางสาวจิรัฐา
สิงห์คาร
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
0814513029
7 นางพัชชา
ชูช่วย
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
0954257932
8 นายบุญเจริญ
ชูช่วย
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
0844225364
9 นางเสาวณีย์
สวัสดี
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
0841856749
10 นางสาวเจนจิรา ปันทนันท์
โรงเรียนอนุบาลมณียา
0827668472
11 นางสาวฝนฤทัย หาญธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลมณียา
025944043
12 นางสาวอรุณี
วันแอเลาะ
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0805175559
13 นางสาวอัจฉรีย์ สุขใสใจ
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0924849995
14 นางณปภา
วงศ์สง่า
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0892319209
15 นางสาวดวงเดือน ป๋าเมืองบูล
0997527189
16 นางสาวนุชจรีย์ ถนอมวงษ์
0965569302
17 นางสาวธรรมิกา ปราบพล
0878037739
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลเตี๊ยะติชอม
18 นางสาวขวัญจิรา สินจริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม
0802040675
19 นางนิศรา
กองหลัก
โรงเรียนอันวารู้อิสลาม
0878176116
20 นางสาวลภัสรดา โสภสพล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม 0812627669
21 นางสาวศีตลา
อรชร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม 0886132168
22 นางสาวณัฐณิชา มาลา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
0884931393
23 นางสาวสุนันทา เกษหอม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
0812590244
24 นางสาวศิริพร
สระพลอย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
0922619881
25 นางสาวนงนุช
แหลมหลัก
0620365381
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เชียงใหม่
26 นางอารดา
ใจบุญ
0956755064
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
27 นางสาวกิติยา
พรหมสอน
0895120880
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
28 นางสาวพัชราภรณ์ ณ นคร
0972401957
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมถ์
29 นางสาวอิชย์ญาดา แกนขุนทด
0899211688
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมถ์
30 นางสาวภิตินันท์ แคทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีษะจระเข้ใหญ่ 0982671693
31 นางบุษกรณ์
ปภาทัสสี
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
0838233474

ลาดับ
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวศศิวิมล
นางสาวเพชรรัตน์
นางสุรีรตั น์
นางสาวกชพร
นางสาวไพรัช
นางสาวสิริรตั น์
นางพรศิริ
นางสาวกัญยา
นางกาญจนา
นางสาวสุคนธภา
นายสุพจน์
นางสาวพรรณี
นางสาวสุทิสา
นางหทัยรัตน์
นางสาวศศิวิมล
นางสาวจุฑารัตน์
นางสุปราณี
นางสาววราภรณ์

ภิรมย์เนตร
มหรรชกุล
มีศรี
บุญเต็ม
สิริสาขา
แจ้งวันสุข
นรขุน
กล่าศรี
จิตรสารวย
ปานสง่า
ชวาลเนฤมิตร
บุญทศ
แสงงิ้ว
แก้วทิพยเนตร์
ลิ้วเวชา
ราชแผ้ว
คงเพ็ชรศักดิ์
อ่าหงษ์

นางสาวเสาวลักษณ์

ศรียานงค์

นางวัชรีรัตน์
นางสาวสาอางค์
นางนัทธมน
นางสาวเพรมณี
นางศศิธร
นางสาวอรวรรณ
นางสาวกฤฑยา
นางสาวกรนิกา
นางจาเนียร
นางเสาวณีย์
นางสุนันทา
นางสาวณัฐนิชา

กิติอาษา
สีตะวัน
ทองใบ
ฑีฑะพันธ์
พรัดมะลิ
ศรีประดู่
จาปา
บุญครอง
สุขเกษม
โต๊ะหวัง
สังข์เรืองยศ
สังข์รอด

นางสาววิลัยลักษณ์

ทองผล

นายเบญจพล
นางสาวภภัสสร
นางสาวอภิญญา

หมู่เจริญทรัพย์
ผลวานิช
หมัดมุด

ลงชื่อเวลามา
08.30 น.
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
0870962951
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมชูปถัมภ์ 0891227593
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
0866085636
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
0813023636
โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ 0910952411
โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ 0982893786
0813405054
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเรียมพิทยากร)
0868983465
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเรียมพิทยากร)
0898684995
โรงเรียนวัดเวชุวนาราย
0618968885
โรงเรียนวัดเวชุวนาราย
0949869969
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
0895164385
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
0843623259
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
0898960222
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0867958263
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0867531590
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2
0987870161
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2
0869818785
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2
0896905898
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพวกหัวหาด 0810617613
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองฝรั่ง
0984901955
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองฝรั่ง
0904430227
โรงเรียน ณ ดรุณ
0806877311
0856924338
0899253533
0923650722
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศีรษะกระบือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศีรษะกระบือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศีรษะกระบือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศีรษะกระบือ
ศูนย์เด็กวัดหนองปรือ
โรงเรียนวัดราฎวาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โรงเรียนธัมมสิริศกึ ษานนทบุรี
โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมากุลอิสลาม

ลงชื่อเวลากลับ
17.00 น.

ลาดับ
ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ
นางธนาวดี
นางสาวจุไรรัตน์
นางสาวน้าฝน
นางสาวสุรัตดา
นางสาวสมศรี
นายศิวพร
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวพนมพร
นางสาวพลับพลึง
นางสุดารัตน์
นางสาวณัฎฐนันท์
นางสาวอุบลรัตน์
นางสาวนิตยา
นางสาวดาราวรรณ
นางสาวศิราลักษณ์

นางสาววรัญญา
นางสาวทิพย์สุดา
นางจินตนา
นางสาวกฤติยา
นางสาวนงลักษณ์

นามสกุล
สอนเครือ
กลิ่นหอม
ลาคา
ม่วงเมือง
สุวรรณคา
ชาบุ
พูลสิน
วงศ์ใหญ่
บุญปลูก
รจิตชีพิต
สินธุภูฎ
สุวรรชนะ
ใยคง
กล่อมใจ
คาวินวิทย์
แก้วบุรงค์
หินพลาย
ชุติเวชวัลลพ
ผดุงเดชกูร
นงนุช

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมากุลอิสลาม
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมากุลอิสลาม

เทศบาลตาบลหนองม่วง
เทศบาลตาบลหนองม่วง
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อนุบาลปาลินา
อนุบาลปาลินา
อนุบาลปาลินา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศีรษะกระบือ

ลงชื่อเวลามา
08.30 น.

ลงชื่อเวลากลับ
17.00 น.

