
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนออนไลน์ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 

 

รุ่นที่ ๑ นวนิยาย (วันที่ ๓ - ๔ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ที ่ ชื่อ – สกุล 
๑. นางสาวภานุชนาถ สังข์ฆะ ๒๑. นางสาวนาฏยา ทองเหลือ 
๒. นางสาวจีราภรณ์  สุจริตจิตร ์ ๒๒. นางสาวศิวาพร อุทัยศรี 
๓. นายบูรฉัตร เสียงใส ๒๓. นางสาววิลาวรรณ วิโรจนานันท์ 
๔. นายพีรศุษม์ โชตินิพัทธ์ ๒๔. นายอนุสรณ์ เรือนดารา 
๕. นางสาวสุมิตรา สุวรรณ์ ๒๕. นางสาวอมรรัตน์ ศรีสมบัติ  
๖. Meiyo Asi ๒๖. นางสาวอิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 
๗. Noojaree Ruangdech ๒๗. นางสาวจินตนา วิริยาธิกวงศ์ 
๘.. นางสาวเขมจิรา ไตรรัตน์ ๒๘. vasunun chumchua 
๙. นายชาติชัย นันท์ธราธร ๒๙. นางสาวพจนี ธรรมรังษี 
๑๐. นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ก๊วย ๓๐. นางสาวอริยา จุนประทีปทอง 
๑๑. นายสุพิเศษ ศศิวิมล 31. นางสาวพรชนก อ่วมงามทรัพย์ 
๑๒. นายอัฐพล ปิริยะ 32. นายอณุรัฐ รัมมะพันธ์ 
๑๓. นายสันติพล ยวงใย 33. นางสาวทิฆัมพร ภูพันนา 
๑๔. นายอชิตพนธ์ เพียรสุขประเสริฐ 34 นางสาวพรศรันย์ เศรษฐฤทธิ์ 
๑๕. นางสาวอลีนา หมวดทอง 35. นายสตบรรณ ศรีสุริยะธาดา 
๑๖. puripatpakavalee 36. นางสาวพรพิมพ์ แซ่ลิ้ม 
๑๗. นางสาวอุรวี สุรอักษรบ ารุง 37. นางสาวแสงเทียน จันทร์คง 
๑๘. นางสาวรุจิพรรณ โพล้งจั่น 38. นายการบูร สุขวิไลธารา 
๑๙. นางสาวจิตติมณฑ์ ติณสูลานนท์ 39. มล.จรัลนัดดา จรูญโรจน ์
๒๐. นายธนวัตฐ์ วารีรัตน ์ 40. นายไพรัตน์  ยิ้มวิลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/anusorn.mu
https://www.facebook.com/pintikampon
https://m.facebook.com/imagine.candlemoon?lst=100008111019424%3A100008111019424%3A1515573227
https://www.facebook.com/jarannadda.charunrochana


 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนออนไลน์ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 

 
 

รุ่นที่ ๒ บทความ / สารคดี (วันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ที ่ ชื่อ – สกุล 
๑. นายรัฐพล  ศรุติรัตนวรกุล ๒๑. นายไตรภพ  ศรีหาญ 
๒. นางสาวภัทรา  ศักตินันทน์ ๒๒. นายวัชระ  พระวิเศษ 
๓. นางสาวสุวิภา  ตรีสุนทรรัตน์ ๒๓. นายพิทักษ์ชัย  ศรีสุข 
๔. นางสาวกวิสรา  ผันนภานุกุล ๒๔. นายปุณสิษฐ์ แช่ม 
๕. นางสาวกังสดาล  โกมินทร์ ๒๕. นายแมน คล้ายสุวรรณ 
๖. นางสาวรมณีย์  อ่อนเกตุพล ๒๖. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์ 
๗. นางสาวดุลยปวีณ  กรณฑ์แสง ๒๗. doremonmax@gmail.com 
๘.. นายกฤษฎา  กฤชเพชรรัตน์ ๒๘. vasunun  chumchua 
๙. นางสาวรัชดา  สุทธาชีพ ๒๙. นางสาวฮุศนี  มาเนก 
๑๐. นายคเชนทร์ อัศวมณีกุล ๓๐. นายทมาศ มุทธาพงศ์ 
๑๑. นางสาววรรณสมร  จิระวัชร 31. นางสาวพรอนงค์  สนธนาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวสุพชยาฌ์  รินแก้ว 32. นายปารเมษฐ์  มูลแก้ว 
๑๓. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นสม 33. Laai Purr 
๑๔. นายศุภกิจ  พัฒนพิฑูรย์ 34 นายพิชัยยุทธ  ศิริพรมพิศาล 
๑๕. นายเปรมชัย  จันทร์จ าปา 35. นางสาวอาบทิพย์  สุวลักษณ์ 
๑๖. นางสาวศิริขวัญ  ไผทรักษ์ 36. นายสายยัน  โพแค 
๑๗. นายธนวัฒน ์ เชียงนอก 37. นางสาวนภาวัลย ์ มาเหมาะโชค 
๑๘. นายธีรวัฒน์  มีแต้ม 38. นายนวีน  ปิติพรวิวัฒน์ 
๑๙. นายพุทธิดุลย์  สังขดุลย์ 39. นางสาวฉันชนก  สุวรรณแสง 
๒๐. วรธน จุทบาล 40. นายภูริช  วรรธโนรมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ch.punnasit
https://www.facebook.com/eddie.sidhisinsub


 
 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนออนไลน์ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 

 

รุ่นที่ ๓ บทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย (วันที่ ๓ - ๔ มี.ค. ๖๑) ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๒  
 

ที่ ชื่อ – สกุล ที ่ ชื่อ – สกุล 
๑. นายณัฐพงษ์ เต่าสมตา 31. นายวิทวัส พิชญกุล 
๒. นายทรงวุฒิ จุลละนันท์ 32. นางสาวกชมล โนนสูงเนิน 
๓. นายทรงพล จันทร์เพชร 33. นายภควัต พรหมทัต 
๔. นางสาวขนิษฐา  วชิราพรพฤฒ 34. นายวราสร วรดาลักษณ์ 
๕. นายศุภชัย เลิศกิตติโกศล 35. Bankzituz Nuttawoot 
๖. นายพรชัย นวการพิศุทธิ์ 36. psangsur@gmail.co, 
๗. นายอนนท์ ประสงค์มณี 37. Artid darunaitorn 
๘.. นางสาวกรรณทิมา  รัตน์ภูมิ 38. Aris Arisara 
๙. นางสาวขวัญศิรา โพธิ์ทอง 39. Teera Arpha 
๑๐. นางสาววนาวรรณ ชื้นสุวรรณ 40. ญาณิน เลิศรัตนกิจ 
๑๑. นางสาวมัณฑกาญจน์ นิยมศิลป์ 41. ณัฐภัทสร บุญเจริญ 
๑๒. นางสาววนิดา เถื่อนใหญ่ 42. นางสาวบงกชกร  ทองสุข 
๑๓. puttidul sangkhadul 43. สุลักษณ์ นฤมิตร 
๑๔. นางสาวกมลวรรณ สุนธรพงศ์ 44. ทิฆัมพร บุญมี 
๑๕. นายกรฤต เกสันเทียะ 45. นางสาวศศิกร  ลิขิตวงศ์ตรีศรี 
๑๖. นางสาวศตพร วิวัฒนเศรษฐ์ 46. ชิดชนก ชูช่วย 
๑๗. นายนวภู แซ่ตั้ง 47. tus.s.der 
๑๘. นางสาวปติมา รัชตะวรรณ 48. นฤมล กระจ่างดารารัตน์ 
๑๙. nateetip@hotmail.com 49. นายธานี จงยัง  
๒๐. watsaya prapasong 50. Nuttakit Sasithonchay 
21. นท.สุพัตรา กิจวิสาละ 51. นายวรพล ศิริชื่นวิจิตร 
22. mutdada 52. บัญชุภา เติมพันธุ์ 
23. นธี เหมมันต์ 53. นางสาวศิริโชค อภิภัชผ่องใส 
24. นางบุปผา ชื่นปิติกุล 54. ศิรดา ไชยผล 
25. นางสาวทรายทอง ทองเกษม 55. นัทธมน ศุภรเวทย์ 
26. ร าไพณี วงศ์ชัย 56. กานต์สินี แสงทอง 
27. Chompha  57. ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล 
28. นายธงไชย กาญจนบ ารุง 58. อารียา บุญเย็น 
29. นายชนะจันทร์ ฉ่ า 59. ภัทราเศรษฐ์ เสริญสุขสัมฤทธิ์ 
30. นางนงลักษณ์ บัทเลอร์ 60. ธีรเชษฐ์ เพชรโชต ิ
 

http://facebook.com/nawakanpisut
https://web.facebook.com/korarit.kesantia


 
 
 

หมายเหตุ 
๑. กรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. ๐๒ ๒๐๙๓๗๕๒ - ๓ ภายใน

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะได้ให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายถัดไป 

๒. ทุกกิจกรรมเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. กรุณามาตรงเวลา 

๓. หากมีผลงานเขียนมาก่อน และต้องการรับฟังค าแนะน า ขอให้ส่งผลงานมาล่วงหน้าที่                                    
อีเมล์ j.nattapon97@gmail.com และปริ้นท์น าติดตัวมาด้วยในวันอบรม 


