
  
 
 

ประกาศรายชื่อผู�เข�าร�วมกิจกรรมค�ายหลวงหว�ากอ 
ระหว�างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

อุทยานวิทยาศาสตร)พระจอมเกล�า ณ หว�ากอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ) 
 

ที ่ ชื่อสกุล ช้ัน โรงเรียน 
๑ เด็กหญิงพิชานัฐสนพลาย ป.๕ โรงเรียนอ�างทองพัฒนา 
๒ เด็กหญิงเบญจวรรณเป#ยน$อย ป.๕ โรงเรียนอ�างทองพัฒนา 
๓ เด็กหญิงณัฐธิดาพึ่งพระ ป.๖ โรงเรียนวัดกํามะเสน 
๔ เด็กหญิงสุชาวดีคงดา ป.๖ โรงเรียนวัดกํามะเสน 
๕ เด็กหญิงณัฐทิกาจันทร0เรือ ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองหิน 
๖ เด็กหญิงธัญญาภรณ0ตะเคียนราม ป.๖ โรงเรียนบ$านหนองหิน 
๗ เด็กชายธนกรไกสร ป.๖ โรงเรียนประชารังสรรค0 
๘ เด็กชายณัฐพลเยื่อใย ป.๖ โรงเรียนประชารังสรรค0 
๙ เด็กหญิงสุริสาอธิกุลพิทักษ0 ป.๖ โรงเรียนบ$านหว$ากอมิตรภาพท่ี 72 

๑๐ เด็กหญิงอารดามานะกิจสมบูรณ0 ป.๖ โรงเรียนบ$านหว$ากอมิตรภาพท่ี 72 
๑๑ เด็กชายพลศกรแสงจันทร0 ป.๖ โรงเรียนบ$านมะเดื่อทอง 
๑๒ เด็กชายกันต0ลิบลับ ป.๖ โรงเรียนบ$านมะเดื่อทอง 
๑๓ เด็กหญิงทิติยาศูณย0ทัณฑ0 ป.๖ โรงเรียนเทศบาลบ$านสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) 
๑๔ เด็กหญิงณิชาภาสุภา ป.๕ โรงเรียนเทศบาลบ$านสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) 
๑๕ เด็กหญิงสุนิสาพรายคง ป.๕ โรงเรียนบ$านค่ันกระได 
๑๖ เด็กหญิงชุติกาญจน0หุ�นเก�า ป.๕ โรงเรียนบ$านค่ันกระได 
๑๗ เด็กหญิงพิชญธิดาพวงนาค ป.๕ โรงเรียนบ$านวังน้าํเขียว 
๑๘ เด็กหญิงญาณิศาอ๋ิวสกุล ป.๕ โรงเรียนบ$านวังน้าํเขียว 
๑๙ เด็กชายธวิสุตแกล$วกลัด ป.๕ โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ0 
๒๐ เด็กชายนเรศก0เกิดพุ�ม ป.๕ โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ0 
๒๑ เด็กหญิงภัณฑิราแกล$วกลัด ป.๖ โรงเรียนบ$านหนองจันทร0 
๒๒ เด็กหญิงนันทรัตน0อาสานอก ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองจันทร0 
๒๓ เด็กหญิงปาริตาทาผา ป.๖ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคระห0 
๒๔ เด็กหญิงสายทิพย0แสงทอง ป.๖ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคระห0 
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ที ่ ชื่อสกุล ช้ัน โรงเรียน 
๒๕ เด็กหญิงแพรไพลินเทียมเทศ ป.๕ โรงเรียนบ$านวังยาง 
๒๖ เด็กหญิงกวิสราแสงนิล ป.๕ โรงเรียนบ$านวังยาง 
๒๗ เด็กชายสิทธิกรกลิ่นสมหวัง ป.๕ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม(ปHยแหวนรังสรรค0) 
๒๘ เด็กชายสุธีง้ิวงาม ป.๕ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม(ปHยแหวนรังสรรค0) 
๒๙ เด็กชายธณกรศรีสินอําไพ ป.๕ โรงเรียนบ$านเขามัน 
๓๐ เด็กชายอภิชาตอุ$ยเค้ียม ป.๕ โรงเรียนบ$านเขามัน 
๓๑ เด็กหญิงวนิดาสมแดง ป.๖ โรงเรียนเทศบาลบ$านค�าย 
๓๒ เด็กหญิงไอรดาอาจสัญจร ป.๖ โรงเรียนเทศบาลบ$านค�าย 
๓๓ เด็กชายราเชนทร0โพธิ์ระย$า ป.๖ โรงเรียนบ$านห$วยน้ําพ ุ
๓๔ เด็กชายธนพัฒน0เมฆเป#Kยม ป.๖ โรงเรียนบ$านห$วยน้ําพ ุ
๓๕ เด็กชายกิตติศักดิ์เขียวหมู� ป.๖ โรงเรียนวัดดอนยาง 
๓๖ เด็กชายธันยธรณ0สีทอง ป.๖ โรงเรียนวัดดอนยาง 
๓๗ เด็กชายชวกรจิตต0พระวงศ0 ป.๖ โรงเรียนบ$านปากน้ําปราณ 
๓๘ เด็กหญิงชวิศาพงษ0ศิริ ป.๖ โรงเรียนบ$านปากน้ําปราณ 
๓๙ เด็กหญิงทิพรัตน0สีเมฆ ป.๖ โรงเรียนบ$านหนองพรานพุก 
๔๐ เด็กหญิงณัฐณิชาเทพสมพร ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองพรานพุก 
๔๑ เด็กชายกิตติธัชนาคมอญ ป.๕ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)  
๔๒ เด็กชายตุลกัลปLแสงล้ํา ป.๕ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)  
๔๓ เด็กหญิงปMทมาภรณ0มาตให$ ป.๕ โรงเรียนบ$านวังข�อย 
๔๔ เด็กหญิงปภานันฟุOงนอก ป.๕ โรงเรียนบ$านวังข�อย 
๔๕ เด็กชายวัชรพลเหมือนวิไล ป.๖ โรงเรียนบ$านยางชุม 
๔๖ เด็กหญิงรักษิตาลิ่มม่ัน ป.๖ โรงเรียนบ$านยางชุม 
๔๗ เด็กหญิงวิมลณัฐศิรินันท0 ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองหอย 
๔๘ เด็กหญิงกุลธิดาพูลเป#Kยม ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองหอย 
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ที ่ ชื่อสกุล ช้ัน โรงเรียน 
๔๙ เด็กหญิงอรกัญญาจันทร0สุวรรณ ป.๖ โรงเรียนเทศบาลบ$านบ�อฝOาย 
๕๐ เด็กหญิงปุณยาพรเซ่ียงจัง ป.๕ โรงเรียนเทศบาลบ$านบ�อฝOาย 
๕๑ เด็กหญิงภัทรวดีชาตะนะ ป.๖ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ$านเมืองเก�า) 
๕๒ เด็กหญิงฐิตาพรแซ�แต$ ป.๖ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ$านเมืองเก�า) 
๕๓ เด็กหญิงกัญญาพัทรคงชื่น ป.๕ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
๕๔ เด็กหญิงญาดารัตน0ร�วมพุ�ม ป.๕ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
๕๕ เด็กหญิงอภิสราเสือสง�า ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองเกต 
๕๖ เด็กหญิงณัฐชยาเดชะบุญ ป.๕ โรงเรียนบ$านหนองเกต 
๕๗ เด็กชายธนวรรธจันทร0พรหม ป.๕ โรงเรียนบ$านทรายทอง 
๕๘ เด็กชายณภัทรทองประสงค0 ป.๕ โรงเรียนบ$านทรายทอง 
๕๙ เด็กชายสุทัศพิมพ0อาภรณ0 ป.๕ โรงเรียนเทศบาลบ$านตะเกียบ(ไกรลาศวิทยาทาน) 
๖๐ เด็กชายศุภณัฐคงโต ป.๕ โรงเรียนเทศบาลบ$านตะเกียบ(ไกรลาศวิทยาทาน) 
๖๑ ส.อ.คณพัฒน0ใจหลัก ครู โรงเรียนอ�างทองพัฒนา 
๖๒ นางปุณยนุชทิพย0รัตน0 ครู โรงเรียนวัดกํามะเสน 
๖๓ นางสาวขวัญใจโหวรรณา ครู โรงเรียนบ$านหนองหิน 
๖๔ นางสาวรุ�งนภาสมาลีย0 ครู โรงเรียนประชารังสรรค0 
๖๕ นางสาวศิริรัตน0ชูจันทร0 ครู โรงเรียนบ$านหว$ากอมิตรภาพท่ี ๗๒ 
๖๖ นางสาวน้าํผึ้งทัดแก$ว ครู โรงเรียนบ$านมะเดื่อทอง 
๖๗ นางสาวอรอนงค0บริโพชน0 ครู โรงเรียนเทศบาลบ$านสมอโพรง(ญาณวิลาสอุทิศ) 
๖๘ นางสาวผจงพรทองนวล ครู โรงเรียนบ$านค่ันกระได 
๖๙ นางศิริพรเที่ยงตรง ครู โรงเรียนบ$านวังน้าํเขียว 
๗๐ นางอิศราพรแจวเจริญ ครู โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ0 
๗๑ นางชารินีขวัญศรี ครู โรงเรียนบ$านหนองจันทร0 
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ที ่ ชื่อสกุล ช้ัน โรงเรียน 
๗๒ นางสาวสธุิดาคําจีด ครู โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห0 
๗๓ นางสาวก่ิงแก$วแก$วทิพย0 ครู โรงเรียนบ$านวังยาง 
๗๔ นางสาวสมพักตร0เยี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม(ปHยแหวนรังสรรค0) 
๗๕ นางสาวกชนิชสอิงทอง ครู โรงเรียนบ$านเขามัน 
๗๖ นางสาวสิรลิภัลชญาเดือนฉาย ครู โรงเรียนเทศบาลบ$านค�าย 
๗๗ นางจุฑามาศ  รัตนปMญญา ครู โรงเรียนบ$านห$วยน้ําพ ุ
๗๘ นายอนิรุตต0รุ�งเรือง ครู โรงเรียนวัดดอนยาง 
๗๙ นางสาวจาริยาหนูรอด ครู โรงเรียนบ$านปากน้ําปราณ 
๘๐ นางสาวใจทิพย0มั่นคง ครู โรงเรียนบ$านหนองพรานผุก 
๘๑ นางสาวเสาวณีย0พรหมคง ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)  
๘๒ นางรัชณีเสือเหลือง ครู โรงเรียนบ$านวังข�อย 
๘๓ นางสาวสพุิชญา  ตั้งธรรม ครู โรงเรียนบ$านยางชุม 
๘๔ นางธนีญาพลายงาม ครู โรงเรียนบ$านหนองหอย 
๘๕ นางสมใจ  นุ�นขาว ครู โรงเรียนเทศบาลบ$านบ�อฝOาย 
๘๖ นางสาวอรสาเลี่ยมปรีชา ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ$านเมืองเก�า) 
๘๗ นางสาวเนตรชนกวิรัตน0 ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
๘๘ นางสาวดวงหทัยสุขบุตร ครู โรงเรียนบ$านหนองเกต 
๘๙ นายเอกพงษ0เวชสาร ครู โรงเรียนบ$านทรายทอง 
๙๐ นายพลเดชหอมจันทร0 ครู โรงเรียนเทศบาลบ$านตะเกียบ(ไกรลาศวิทยาทาน) 

 


