รายชื่อผูเขารวมการประชุม เรียงตามสังกัด/มหาวิทยาลัย
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 ผศ.ดร.ศจี เพียรสกุล
2 ผศ.ทิพวัลย สันติวิภานนท
3 ผศ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ
4 ดร.ตวงรัตน ไชยชนะ
5 ผศ.วาสนา สุขกระสานติ
6 ดร.ณัฐกาญจน ใจดี
7 ดร.ยศนันต มีมาก
8 รศ.ดร.วนิดา เหมะกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
9 อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
10 อ.วรงคศรี แสงบรรจง
11 รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
12 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
13 ผศ.ดร.ธวัช ชางผัส
14 ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี
15 รศ.จิระสุข อิฐรัตน
16 ผศ.สุณี อัษฎายุธ
17 นายเจนสมุทร แสงพันธ
18 น.ส.ปวีณา ประวิง
19 น.ส.วาสุกรี ใจจันทร
20 น.ส.อาริยา สุริยนต
21 น.ส.ขวัญตา พันธุบานแหลม
22 น.ส.ประกายคํา เทศารินทร
23 น.ส.ญานิน กองทิพย
24 น.ส.รุงทิวา คนการณ
25 น.ส.ธัญญา กาศรุณ

E-mail
sajee.p@chula.ac.th
tippawan.s@chula.ac.th
songkiat.s@chula.ac.th
t_chaichana@hotmail.com
vasana.c@chula.ac.th
nattakarn.c@chula.ac.th
yzm101@yahoo.com
hwanida@chula.ac.th
jeab_e7@hotmail.com
varongsris@hotmail.com
faaswis@ku.ac.th
skiat@kku.ac.th
thacha@kku.ac.th
bunpib@hotmail.com
jiritt@kku.ac.th
asunee@kku.ac.th
krujenp@hotmail.com
p_paweena@hotmail.com
wasukree-497050059@hotmail.com
pingpongka@hotmail.com
mkhunta@yahoo.com
prakaykumm@yahoo.com
yanin_70@hotmail.com
rungthiwa_j@hotmail.com
kadroon_crme@kku.ac.th

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

26 ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
27 รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร
28 น.ส.นฤมล ชางศรี
29 น.ส.วิภาพร สุทธิอัมพร
30 น.ส.สมควร สีชมพู
31 ผศ.ดร.ประกิต จําปาชนม
32 นางณิศรา สุทธิสังข
33 น.ส.สุทธารัตน บุญเลิศ
34 น.ส.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย
35 น.ส.เบญจวรรณ ชัยปลัด
36 นายเกษม เปรมประยูร
37 ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
38 นายสัมพันธ ถิ่นเวียงทอง
39 นายอเนก สุดจํานงค
40 ผศ.ธีรนันท พฤกษกันทรากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
41 รศ.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ
42 ผศ.ดร.จูลิน ลิคะลิริ
43 ผศ.ดร.มรกต เก็บเจริญ
44 ผศ.รุงนภา ภักดีสูสุข
45 อ.วีณา ลีลานิตยกุล
46 ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
47 ผศ.ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน
48 ผศ.ดร.กรวิกา กองกุล
49 ดร.สารภี ไชยรัตน
50 ดร.วิษณุ นภาพันธ
51 อ.ธีรเดช เกื้อวงศ
52 อ.อลงกรณ แซตั้ง
53 อ.เกษราภรณ เต็งมีศรี
54 อ.ศิวพร แซวัน

E-mail
inprasitha_crme@kku.ac.th
auipat@kku.ac.th
changsri_crme@kku.ac.th
suttiamporn_crme@kku.ac.th
srichompoo_crme@kku.ac.th
prajam@kku.ac.th
muinisara@hotmail.com
boonlerts_crme@kku.ac.th
plianram_crme@kku.ac.th
chaiplad_crme@kku.ac.th
premprayoon_crme@kku.ac.th
rtawun@kku.ac.th
Sampan_j@hotmail.com
anake@sru.ac.th
teepru@kku.ac.th
watdee@chiangmai.ac.th
julin@math.science.cmu.ac.th
mkhebcha@gmail.com

scisskul@chiangmai.ac.th
wicitra.kp@hotmail.com
konmath@hotmail.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

55 นายครรชิต แซโฮ
56 นายเสกสรร เพงพิศ
57 นายมาหะมะพาเดร อายุ
58 นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร
59 นายทิวานนท สูบผอม
60 น.ส.ฝาริดา กุลโรจนสิริ
61 น.ส.วันซัลมา ปานากาเซ็ง
62 น.ส.สุภัค หาญพิทักษวงศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
63 ผศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
64 อ.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
65 รศ.ปรียา ขุมทรัพย
66 อ.เสาวลักษณ เจศรีชัย
67 รศ.สุพร รัตนพันธ
68 ดร.สุรัตนา สังขหนุน
69 รศ.อุทุมพร พลาวงศ
70 ผศ.ธานินทร สิทธิวิรัชธรรม
71 นายเอกภัค เจริญเลิศมงคล
72 นายนิพนธ วงษกรุด
73 นายธนะรัชต แสงอาทิตยอุทัย
74 น.ส.วิมลรัตน กุสลาศรัย
75 Dr. Elvin James Moore
76 ดร.เจษฎา ธารีบุญ
77 อ.ชานนท พรมสกล
78 รศ.ประทุม พรมมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
79 ดร.วราภรณ กาญจนทวี
80 อ.อรวรรณ อรุณพลังสันติ
81 อ.สุรียพร สังขสวุ รรณ
82 ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง

E-mail

usa.wan@kmutt.ac.th
ekc@kmutnb.ac.th
pcs@kmutnb.ac.th
slc@kmutnb.ac.th
sprp@kmutnb.ac.th
ssj@kmutnb.ac.th
upv@kmutnb.ac.th
tst@kmutnb.ac.th
oataj@hotmail.com
AKE_HIPHOP@yahoo.com
trackle_mk@hotmail.com
doraemons_narak@hotmail.com
ejm@kmutnb.ac.th
teepru@kku.ac.th
promsakon@gmail.com
ptpm@kmutnb.ac.th
varaporn@mut.ac.th
oravan@inbox.com
thanakarn_mut@yahoo.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

83 รศ.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
84 นายครรชิต เชื้อขํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
85 ดร.ขจี จันทรขจร
86 ดร.อดุลย แปนสุวรรณ
87 ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ
88 ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา
89 อ.นวลักษณ ทองจับ
90 รศ.ปารมี เหรียญกิตติวัฒน
91 ผศ.ดร.ปุณศยา พัฒนางกูร
92 ผศ.โสพร เสณีตันติกุล
93 ดร.สุพัชระ คงนวน
94 อ.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
95 ผศ.บุปผา ไกรสัย
96 อ.ศิริจันทร เวสารัชศาต
97 ดร.ธวิกานต ตรียะประเสริฐ
98 น.ส.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 รศ.ปราโมทย ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา
100 ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
101 ดร.สาธินี เลิศประไพ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
102 ดร.เพชรรัตน รัตนวงษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
103 ดร.วารุณี สาริกา
104 ดร.บริบูรณ เนาวประทีป
105 ผศ.สมคิด อมรสมานกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
106 อ.กุลวิตรี ยกสมบัติ

E-mail
KittisakThailand@gmail.com
ckhanchit@hotmail.com
jantarakhajorn@gmail.com
p_adoon@hotmail.com
archara@mathstat.sci.tu.ac.th
luddawanpen@yahoo.com
nawalax@mathstat.sci.tu.ac.th
paramee@mathstat.sci.tu.ac.th
punnzeyar@mathstat.sci.tu.ac.th
soporn@mathstat.sci.tu.ac.th
suputchara@yahoo.com
aua-aree@mathstat.sci.tu.ac.th
booppa@mathstat.sci.tu.ac.th
sirichan@mathstat.sci.tu.ac.th
tawikan@hotmail.com
jo_nharuk@hotmail.com
pramotep@nu.ac.th
sineenart@buu.ac.th
satineel@buu.ac.th
p_rattanawong@hotmail.com
scwkk@mahidol.ac.th
scbnv@mahidol.ac.th
scsam@mahidol.ac.th
kunwithree@yahoo.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
107 อ.ณวิชชา ออนใจเอื้อ
108 อ.วิฑูรย พึ่งรัตนา
109 อ.จิตตรา ชลิตพันธุ
110 รศ.ธีรวัฒน นาคะบุตร
111 อ.ศิริชัย โสภา
112 ผศ.สมหมาย เปยถนอม
113 อ.อารีย วรเตชะคงคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
114 ผศ.ถนอม เลขาพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
115 อ.ธนภัทร เตชาภิรมณ
116 อ.อังคณา จรรยาอดิศัย
117 ผศ.สุวดี โพธิสิตา
118 ผศ.ชาญสิริ อวยชัย
119 ผศ.นุกูล แกวเนียม
120 ผศ.มณีนาถ แกวเนียม
121 รศ.กําจร มุณีแกว
122 รศ.ชะเอม สายทอง
123 ผศ.บุญชวน บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
124 รศ.อาภรณรัตน สารทัศนานันท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
125 ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน
126 อ.กันญารัตน หนูชุม
127 อ.ศุภลักษณ ตัสโต
128 อ.ศุภชัย ดําคํา
129 ผศ.สุรินทร สมณะ
130 อ.สุจารี ดําศรี
131 นายณรงคศักดิ์ ขาวสุริยจันทร
132 นายศุภธร คงพยัคฆ

E-mail

phun26_m@hotmail.com
t_nakabut@hotmail.com
sommay@npru.ac.th

latanorm@yahoo.com
ckpirom@hotmail.com

Su045n@yahoo.com
kanyarat@sru.ac.th
mom_mai@yahoo.com
supachai_dd@hotmail.com
surin@sru.ac.th
melinda_sao@yahoo.com
narong_khao@hotmail.com
suppatorn_sr@yahoo.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

133 น.ส.สมฤดี เมฆฉาย
134 น.ส.อนงครัตน คงจังหวัด
135 น.ส.วาสนา จันทรทอง
136 น.ส.วิไลวรรณ ตรีพันธ
137 น.ส.รุจิเรศ ทีปะปาล
138 น.ส.นิติวตี ทองแท
139 นายสมชาย ศรีสุชล
140 น.ส.รัชนีกร เยาวดํา
141 นายสุระเชษฐ ศรีสงคราม
142 น.ส.ภัทรา พวงทอง
143 น.ส.เสาวลักษณ ทองแกว
144 น.ส.วรรณี เริงศักดิ์
145 น.ส.พนิดา ถาวรานุรักษ
146 น.ส.นพรัตน ไชยเทพ
147 น.ส.วิลาวัลย คลายสุวรรณ
148 น.ส.อรวรรณ สิทธิวงษ
149 น.ส.อรวรรณ สวัสดิ์
150 น.ส.กมลทิพย เอี่ยมสะอาด
151 นายเนตรพันธ พรหมมณี
152 นายพิชญพงศ ชาตะกูล
153 นายสุรเชษฐ ผะลา
154 รศ.ประสิทธิ์ ทองแจม
155 อ.อนุรักษ วีระประเสริฐสกุล
156 อ.อรรถกร ศักดา
157 อ.ธนนต กอเกียรติสกุล
158 อ.ถกล ศรีแกว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
159 ดร.กิตติพงษ ไหลภาภรณ
160 น.ส.สุดธิดา สังขพุม

E-mail
som_to@hotmail.com

triphan1983@hotmail.com
rujires_jeab@hotmail.com
ck_rukna@hotmail.com
srisuchon_somchai@yahoo.com
t4115127@hotmail.com
numnaruk_se@hotmail.com
p_paungphong@yahoo.com
sao2524th@hotmail.com
jwan291@hotmail.com
thavaranurak@hotmail.com
koy13_k13@hotmail.com

Kamonnun_252@hotmail.com
pp_nest@hotmail.com

anuruk.a@hotmail.com
atthakorn@sru.ac.th
thanon@sru.ac.th
thakon@sru.ac.th
lkittipo@wu.ac.th
ssuttida@wu.ac.th

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง
161 อ.ชัยยา นอยนารถ
162 อ.อุดมลักษณ ราชสมบัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
163 อ.นงเยาว เมืองดี
164 ผศ.โนรี ใจใส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
165 น.ส.ศรัณยา หนุมนา
166 ผศ.ดร.นราทิพย จั่นสกุล
167 ผศ.ดร.รณสรรพ ชินรัมย
168 น.ส.ภัทราวรรณ เพชรแกว
169 น.ส.นุชนาถ เต็มดี
170 อ.จันทรา สุขเกษม
171 ผศ.ฑาริณี อัศววงศสวัสดิ์
172 น.ส.กิตติมา ปทมาวิไล
173 รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร
174 อ.อรวรรณ ตรีภักดิ์
175 ดร.กําธร ไชยลึก
176 ดร.เยาวลักษณ อาลีโบด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
177 รศ.ดร.วราภรณ แสนพลพัฒน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
178 ผศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์
179 ดร.หทัยกาญจน วัฒนทวีกุล
180 ดร.กนกพร ชางทอง
181 ดร.นงคราญ สระโสม
182 ดร.ศราวุธ แสนการุณ
183 ดร.สุรีรัตน อ.กองโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
184 นายสันติพร ตันติหาชัย

E-mail
noinart@hotmail.com
honeyum@gmail.com
nongyao.p@psu.ac.th
Noree.j@psu.ac.th
parns_144@hotmail.com
naratip.j@psu.ac.th
ronnason.c@psu.ac.th
bk_magic@hotmail.com
nooah_14@hotmail.com
Jantra.s@psu.ac.th
Tarinee.a@psu.ac.th
kittima_pat@hotmail.com
arisa.r@psu.ac.th
tripak_ice@hotmail.com
ckamthorn@hotmail.com
yaowaluk.s@psu.ac.th
varaporn@swu.ac.th
utith@sci.ubu.ac.th
hathaikarn@sci.ubu.ac.th
ckanokporn@sci.ubu.ac.th
sasomn@sci.ubu.ac.th
sarawut_sean@yahoo.co.th
sureerat@sci.ubu.ac.th
neo-2008@hotmail.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

E-mail

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
185 นางจิระกุล เอี่ยมตระกูล
j_aiumtrakul@hotmail.com
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม
186 น.ส.สิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
187 นางนภัสสร สุทธิกุล
naphass50@hotmail.com
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
188 นายวิสุทธิ์ กลาหาญ
wowboyyy@hotmail.com
โรงเรียนสระแกว
189 นางอนงค หันจันทร
anong_hu@hotmail.com
โรงเรียนสุราษฏรพิทยา
190 นางจันทรจิรา พัฒนสิงห
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
191 น.ส.เบญญา ทองเต็ม
โรงเรียนหินกองวิทยาคม
192 นางหรรษญากาญจน อินกอ
hasayakarn@gmail.com
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
193 อ.ภัทราวุธ จันทรเสงี่ยม
kcpattra@kmitl.ac.th
194 น.ส.จิราภรณ ทัดรัตน
s4145205@hotmail.com
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
195 นายมานะชัย รอดชื่น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2
196 น.ส.อัญชนา กองกุลศิริ
samakeesuksa@hotmail.com
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต3
197 น.ส.สุภาภรณ น้ําผุด
samakeesuksa@hotmail.com
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1
198 นายสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต2
199 นายสาธิต พิชญเวทยวงศา
Aj_satiter@hotmail.com
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1
200 อ.สุรีรัตน สินกัน
aomam.pop@hotmail.com

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

201 อ.อนงค สถาพร
202 อ.ดารณี วณิชยาพาณิชย
203 อ.เกศรารัตน ไมทองงาม
204 อ.สุมน ศรัทธาสุข
205 อ.ธรรมนิตย ชํานาญกิจ
206 นางดวงพร รัตตัญู
207 อ.สุกิจ สมงาม
สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
208 นายสุรชัย บุญเรือง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
209 นายธีรัตน ภูเบญญาพงศ
210 ผศ.พักตรา คูบุรัตถ
211 อ.กานดา ญาณสาร
212 ผศ.ดร.จําเนียร ฉุนประดับ
213 อ.วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ
214 อ.เล็ก แซจิว
215 ดร.ภัทราวรรณ ทองคําชุม
216 ดร.รัตติกานต แซลิ่ม
217 ดร.นิตยา แม็คแนล
218 ดร.เซาฟ บูสะมัญ
219 อ.อัตชัย เอื้ออนันตสันต
220 ดร.เมตตา กูนิง
221 ดร.อภิรดี แซลิ่ม
222 ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล

E-mail

thamnit@hotmail.com
sukit.addy@gmail.com

pteerut@hotmail.com
kpaktra@bunga.pn.psu.ac.th
ykanda@bunga.pn.psu.ac.th
cchamnein@bunga.pn.psu.ac.th
kwonpen@bunga.pn.psu.ac.th
slek@bunga.pn.psu.ac.th
tphattra@bunga.pn.psu.ac.th
sratti@bunga.pn.psu.ac.th
nittaya@bunga.pn.psu.ac.th
bsaofee@bunga.pn.psu.ac.th
uattacha@bunga.pn.psu.ac.th
kmetta@bunga.pn.psu.ac.th
lapirade@bunga.pn.psu.ac.th
siripen@bunga.pn.psu.ac.th

