
ล าดบั ชือ่โรงเรยีน/หนว่ยงาน จงัหวดั ชือ่/นามสกลุ เบอรโ์ทร Email

1 โรงเรยีนจติรลดา กรุงเทพฯ นางสาวประภารัตน ์ สงิหเสนา 08-6393-9625 headchem@hotmail.com

2 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพฯ นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ 08-9225-9226 nischapongsgchula@hotmail.com

3 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพฯ นายณัฐพล  ใจสม 09-1832-2867 natapolnight@gmail.com

4 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพฯ นางสาวชนกิานต ์ขันค า 08-2617-1227 tchanikan@hotmail.com

5 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กรุงเทพฯ นางวรรณสิา  กชุโร 06-4989-3536 t.wannisa@gmail.com

6 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กรุงเทพฯ นางสาวอรรถพร  ศริจัินทร์ 09-7240-6529 art.aj11@gmail.com

7 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กรุงเทพฯ นางสพุรรณี  สนัุนทนพันธ์ 09-5124-2165 suphanneenid@gmail.com

8 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ นายรุ่งโรจน ์  สมนลิ 06-1942-1465 rungrote@tupr.ac.th

9
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ สวุรรณ
ภมูิ

กรุงเทพฯ นางสาวจรัิฐ  นันทพฤทธิ์ 08-7657-4224 ajanjirat@gmail.com

10
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ สวุรรณ
ภมูิ

กรุงเทพฯ นางสาวสภุาลักษณ์  อตุตะมะ 08-9569-4644 supalak.u@tupp.ac.th

11
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ สวุรรณ
ภมูิ

กรุงเทพฯ นางสาววรีภรณ์  แกว้ชู 09-3758--9284 wiraporn.k@tupp.ac.th

12 โรงเรยีนไตรมติรวทิยาลัย กรุงเทพฯ นายอคัรวชิญ ์ พวิงษ์งาม 08-3945-9524 w.akrawit@gmail.com

13 โรงเรยีนทวธีาภเิศก กรุงเทพฯ นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตมุาลา 08-7949-1596 ratcha.pumpim@gmail.com

14 โรงเรยีนทวธีาภเิศก กรุงเทพฯ นางสาวลัดดาวัลย ์ บรูณะ 08-4097-7029 teacherdatp@gmail.com

15
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นางสาววรรณวรุณ  อนิปักดี 09-5948-8503 bobae.wanwarun@gmail.com

16
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นายอธปิ  หัตถกี 09-1778-4095 moobatheza@gmail.com
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17
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นางสาวขวัญชนก  ศลิารัตน์ 08-7464-3405 eee20702@gmail.com

18
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นางสาวแกว้ตา  จวงอนิทร์ 08-9767-2361 mingrabbit@hotmail.com

19
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นางสาววลิาสนิ ี ปิยะธนพงศ์ 09-5420-5176 wilasini1234@gmail.com

20
โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ใน
พระราชปูถัมภฯ์

กรุงเทพฯ นางจรัสพร  บางกลุ 08-9527-1302 nong04ok@gmail.com

21 โรงเรยีนเทพลลีา กรุงเทพฯ นางสาวพรเพชร   พานทอง 08-6201-5990 keachu@hotmail.com

22 โรงเรยีนเทพลลีา กรุงเทพฯ นางณัชชา  รัตนสวุรรณวฒุิ 06-1614-4596 natcha125@hotmail.co.th

23 โรงเรยีนเทพศรินิทร์ กรุงเทพฯ นางสาวรัตตยิา  นามงาม 08-1299-0708 rattiyatak@hotmail.com

24 โรงเรยีนเทพศรินิทร์ กรุงเทพฯ นายณรงค ์ พุม่หว้ยชอบ 08-7880-1068 narong@cp.ac.th

25 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี ๒ กรุงเทพฯ นางสาวนลิาวัลย ์ งา้วกาเขยีว 08-9956-1915 shindungwoo.ray@gmail.com

26 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี ๒ กรุงเทพฯ นางสาววรรณวมิล  ชดเทพ 09-4558-0473 wanwimon@badin2.ac.th

27
โรงเรยีนบางมดวทิยา                                   "สสีกุ
หวาดจวนอปุถัมภ"์

กรุงเทพฯ นางสาวภรณ์ทพิย ์  ค าเพยีร 09-1451-6224 Tipfyjihun@gmail.com

28
โรงเรยีนบางมดวทิยา                                   "สสีกุ
หวาดจวนอปุถัมภ"์

กรุงเทพฯ นางสาวภรติพร  ตระกลูน ้าผึง้ 06-4262-2666 prtptknp@gmail.com

29
โรงเรยีนบางมดวทิยา                                   "สสีกุ
หวาดจวนอปุถัมภ"์

กรุงเทพฯ นางสาวภัคจริา บวรธรรมรัตน์ 08-2480-1200 pakjira.doworn@gmail.com

30
โรงเรยีนบางมดวทิยา                                   "สสีกุ
หวาดจวนอปุถัมภ"์

กรุงเทพฯ นางสาวสคุนธท์พิย ์ ยศวังทอง 08-7042-4547 Jib_Juno_18@hotmail.com

31 โรงเรยีนปราโมชวทิยารามอนิทรา กรุงเทพฯ นางสาวอโณทัย  เข็ญค า 08-4959-1594 anothai_tad@hotmail.com
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32 โรงเรยีนมัธยมวัดธาตทุอง กรุงเทพฯ นางสาวล าภ ู นาคทอง 08-1357-8974 thiengnaktong@gmail.com

33 โรงเรยีนมัธยมวัดธาตทุอง กรุงเทพฯ นางสาวสดุาพร   ภจูอม 09-92943570 sudaporn.phoojom@gmail.com

34 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรุงเทพฯ นางกนัยากร   ทัดภธูร 08-9113-3848 kunyakorn126@gmail.com

35 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรุงเทพฯ นางสาวไพฑรูย ์ กมุภาพันธ์ 06-4809-9547 kaew_k4444@hotmail.com

36 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรุงเทพฯ นางสาวจรญิญา  เดอืนแจง้รัมย์ 09-2796-3709 Jarinya2479@gmail.com

37 โรงเรยีนราชมนตร ี(ปลืม้-เชือ่มนุกลู) กรุงเทพฯ นางสาวจนิตหรา  กอ้นพลิา 09-5456-0249 Jintana.konphila@gmail.com

38 โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ นางสาวเบญจพร  แสงเดช 08-4428-4504 janechem19@rst.ac.th

39 โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ นางสาวไพลนิ  สงิหล์อ 09-1776-8906 koy_ttp@hotmail.com

40 โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ นางสาวฐติพิรรณ  ดอนหัวร่อ 09-8914-1423 mai.thitiphan@gmail.com

41 โรงเรยีนลาซาล กรุงเทพฯ นายสรุยินั  สทุธปิระภา 09-9196-1841 Sutthiprabha999@gmail.com

42 โรงเรยีนลาซาล กรุงเทพฯ นางพัทน ี โชตริสสคุนธ์ 08-1409-1391 pigg_23@hotmail.com

43 โรงเรยีนวัดนวลนรดชิ กรุงเทพฯ นางสาววัชรนิทร ์ ฉมิมจุฉา 08-1268-7637 tal25_33@hotmail.com

44 โรงเรยีนวัดนวลนรดชิ กรุงเทพฯ นางสาวศริปิาน  วันเพ็ชร 09-9130-8484 siriparn_boom@hotmail.com

45 โรงเรยีนวัดนวลนรดชิ กรุงเทพฯ นายศักดิน์รนิทร ์ สตูรสขุ 08-7983-7407 saknarin61_1@hotmail.com

46 โรงเรยีนวัดนวลนรดชิ กรุงเทพฯ นางสาวชนติา  ชาญนอก 08-7486-6204 nootungta@hotmail.com

47 โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ นายสทิธพิจน์  อน้ฟัก 08-2327-3410 sitipot@hotmail.com

48 โรงเรยีนวัดสงัเวช กรุงเทพฯ นางสาวนรรัีกษ์  ทองสะอาด 08-9614-9199 nareerak.t@watsw.ac.th

49 โรงเรยีนวัดสทุธวิราราม กรุงเทพฯ นางสาวเสาวรภย ์ แสงอรุณ 09-1735-1981 saowarop1902@gmail.com
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50 โรงเรยีนศรพีฤฒา กรุงเทพฯ นางสาวภัทรนันท ์ รัตนพันธ์ 08-6007-3516 0435@sts.ac.th

51 โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพฯ นายกติตธิัช  เสอืงาม 08-1485-1865 faiirytale.swu@gmail.com

52 โรงเรยีนสตรวีัดระฆงั กรุงเทพฯ นางสาวอาภรณ์  เพลนิพนา 08-5074-6753 nuna23018@gmail.com

53 โรงเรยีนสตรวีัดระฆงั กรุงเทพฯ นางสาวคัทลยีา  แกว้แจง้ 09-1004-2266 ying--yoong@hotmail.com

54 โรงเรยีนสตรวีัดอปัสรสวรรค์ กรุงเทพฯ นายภานุมาต  พงษ์เสง็ 09-2324-6241 tumii1769@gmail.com

55 โรงเรยีนสตรวีัดอปัสรสวรรค์ กรุงเทพฯ นางสาวเมธว์ด ี กาญจนสรวง 08-6979-4935 maywadee.kjs@gmail.com

56 โรงเรยีนสตรวีัดอปัสรสวรรค์ กรุงเทพฯ นางสาวสธุาสนิ ี ดว้งโตด้ 09-2324-6951 b_dekdoi657@hotmail.com

57 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ นายโพธวิัฒน์พล  คงซา่น 09-3582-2915 krumatun@gmail.com

58
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้น

สมเด็จเจา้พระยา (มัธยม)
กรุงเทพฯ นางสาวอาร ี แจง้เรอืง 08-6158-1632 aree_1987@hotmail.com

59
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา (มัธยม)

กรุงเทพฯ นายกรธนนิทร ์ ไตรหาญ 08-6569-1357 kontanin_palm@yahoo.com

60 โรงเรยีนสายน ้าผึง้ ในพระอปุถัมภฯ์ กรุงเทพฯ นางสาวพรหทัย  ข าพรมราช 08-4834-4466 sc531010491@gmail.com

61 โรงเรยีนสายน ้าผึง้ ในพระอปุถัมภฯ์ กรุงเทพฯ นายทศพล  ธรรมวงศ์ 08-9760-6229 todsapon.t@rayongwit.ac.th

62 โรงเรยีนสายปัญญาในพระบรมราชนูิปถัมภ์ กรุงเทพฯ นางสาวพรวมิล  อตุรัตน์ 09-4547-5557 phornwimonsp@gmail.com

63 โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลัย กรุงเทพฯ นางสาวจนิดารัตน ์ แกว้พกิลุ 08-1571-5947 jindarat.kek@gmail.com

64 โรงเรยีนหอวัง กรุงเทพฯ นางสาวลลติา  ค าแกว้ 08-6849-4312 lalita@horwang.ac.th

65 โรงเรยีนอ านวยศลิป์ กรุงเทพฯ นางสาวกาญจนา  เกดิแพ 08-4597-7939 kanchanak@amnuaysilpa.ac.th

66 วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม กรุงเทพฯ อ.ดร. นาถนัดดา  มรกตศรวีรรณ 08-1380-5881 nartnutda@gmail.com
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67 วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม กรุงเทพฯ นางสาวปัญจป์พัชรภร  บญุพรอ้ม 08-9780-9401 lloo_ve@hotmail.com

68 วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม กรุงเทพฯ อ. ญาณศิา  พึง่เกตุ 08-1496-9796 iamdearmn@hotmail.com

69 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ นางสาวอษุารัตน ์ ค าทับทมิ 08-9130-1001 usarat.k@mail.rmutk.ac.th

70 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ นายรัฐพล  หงสเ์กรยีงไกร 08-4726-4138 rattapon.h@mail.rmutk.ac.th

71 มหาวทิยาลัยสยาม กรุงเทพฯ ผศ.ดร.พรชยั  เปรมไกรสร wanpen.was@siam.edu

72 โรงเรยีนราชวนิติ นนทบรุี นนทบรุี นายสทิธิว์รศิร ์ เปลง่แสงศรี 08-8623-6945 sitwarit8244@gmail.com

73 โรงเรยีนสตรนีนทบรุี นนทบรุี นายเทยีนชยั  พัฒนา 09-1521-8635 thainchai@satrinon.ac.th

74 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางสาวสมฤด ี เลีย่มทอง 09-9458-7599 tungma_noy@hotmail.com

75 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางสาวปิยนุช  รอดกระจับ 08-7209-7286 arkane6_6@hotmail.com

76 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางรัตนาภรณ์  ภโูสดนลิ 08-1773-8758 aunkma@hotmail.com

77 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางสาวกลุนารถ  ศวุรรณประเสรฐิ 09-8551-6235 chem4kp@gmail.com

78 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางสาวอารรัีตน ์ ขันธว์งศ์ 09-9615-8154 areelie.kw@gmail.com

79 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุี นนทบรุี นางสาวสภุลักษณ์  สถติไชยนนท์ 09-1776-5303 kruluck_skn@hotmail.com

80
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ                            สวน
กหุลาบวทิยาลัย ปทมุธานี

ปทมุธานี นางสาวรุง้ตะวัน  สขุสวัสดิ์ 08-6029-5832 rungtawan.stardust@gmail.com

81
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ                              สวน
กหุลาบวทิยาลัย ปทมุธานี

ปทมุธานี นางสาวพชิาณัสม ์ บญุรอด 08-6848-7870 pichanas@gmail.com

82 มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทมุธานี นายธงชยั  เพ็ชรน์าค 08-5518-7541 kobbsru@hotmail.com

83
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏ          วไล
ยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์

ปทมุธานี นางสาวจริาภรณ์  เฟ่ืองฟุ้ง 08-6347-6851 filmclub2556@gmail.com
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84 โรงเรยีนสายปัญญารังสติ ปทมุธานี นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จา่ชยัภมู ิ 08-2545-8723 Hning_potter@hotmail.com

85 โรงเรยีนชยันาทพทิยาคม ชยันาท นางสาวภัสสรส์ริ ี บญุเสรมิรักษ์ 08-6334-3628 phatsiree@chainatpit.ac.th

86 โรงเรยีนชยันาทพทิยาคม ชยันาท นางสาวมาฆพันธุ ์ อ า่นาคลิ 08-3166-1216 mkpswu@gmail.com

87 โรงเรยีนภัทรพทิยาจารย์ นครนายก นางสาวพรพมิล  เขมา 08-9682-7653 Mild_9624@hotmail.com

88 โรงเรยีนองครักษ์ นครนายก นางสาวรัชดาภรณ์  กจิสวุรรณ์ 08-1723-5306 kitsuwan_r@hotmail.com

89 โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม นายชยัจมุพล  ปิยศทพิย์ 08-2384-8042 chaijumpon.boy@g.swu.ac.th

90 โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจวบครีขีันธ์ นางสาวนันทรัตน ์ เจรญิสขุ 08-2304-9173 nuntarut94@gmail.com

91 โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจวบครีขีันธ์ นายเอกพงศ ์ วพิลชยั 09-9316-3591 Akkaphong.baw@gmail.com

92 โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจวบครีขีันธ์ นางสาวรุ่งกานต ์ จอ๋งาม 09-5157-6167 noysy1112@gmail.com

93 โรงเรยีนอทัุย พระนครศรอียธุยา นางสาวธนักษร  สบืสาย
  09-2328-9891  

08-6459-4165
puiaphinya20108@gmail.com

94 โรงเรยีนรัตนราษฎรบ์ ารุง ราชบรุี นางสาวพัชราภรณ์ อว่มอรุณ 08-1758-5048 phatboke@gmail.com

95 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวัล สมทุรปราการ นางพัชร ี บญุรอด 09-5250-3661

96 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวัล สมทุรปราการ นางสาวสพุรรณี  ปักโคทานัง 08-6649-4329

97 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวัล สมทุรปราการ นายพงษ์ศักดิ ์ คลา้ยลี 08-2456-8298 ton-paem@hotmail.com

98 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวัล สมทุรปราการ นายมนตม์นัส  บญุชู 08-9991-1600 amylose21@hotmail.com

99 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ นางสาวสาวติร ี ปราบนอก 08-7544-3156 sawitree.p@pwschool.ac.th

100 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ นางสาวกนกวรรณ  ประทมุกลุ 09-7297-9917 tanaporn488@gmail.com

101 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ นางสาวปาลม์  ฟองเอม 09-9290-0012 palm_dm_panda@hotmail.com
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102 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ นางสาวน ้าทพิย ์ บญุพาท า 08-5750-9314 namtip.b@pwschool.ac.th

103 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมมา 09-7004-8155 janepatcha_25@hotmail.com

104 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ นางสาวจติต ์ แววตา 08-9564-1043 jjjrin3@gmail.com

105 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ นางสาวชนัญญา  เสมศรี 08-1250-4641 chananya.semsri@gmail.com

106 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ นางสาวก าไล  โสมกลู 09-7159-4625 nokky_jj7@hotmail.com

107 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ นางสาวเรณู  ค าหอม 08-6696-8202 tomato_tom@hotmail.com

108 โรงเรยีนสาธติบางนา สมทุรปราการ นางสาวเสาวลักษณ์  พรมชนิทร์ 09-0935-9386 satitbangna@hotmail.com

109 โรงเรยีนสาธติบางนา สมทุรปราการ นายวันชยั  ซยุบา้นกึง้ 09-0341-8793 satitbangna@hotmail.com

110 โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศศกึษา สมทุรปราการ นางวัชร ี วรรณฉวี 08-9793-4389 admin@sws.ac.th

111 โรงเรยีนซบันอ้ยเหนือวทิยาคม สระบรุี นางสาวเนตรนภา  บญุอว้น 08-6515-6084 nasumi_ba@hotmail.com

112 โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน สระบรุี นางสาวปรญิดา  สดุสาระ 08-9893-4342 patinda21@gmail.com

113 โรงเรยีนเสาไห ้“วมิลวทิยานุกลู” สระบรุี นางวลิาวรรณ  หติาพสิทุธิ์ 09-8257-8180 wilaiwanhi@gmail.com

114 โรงเรยีนเสาไห ้“วมิลวทิยานุกลู” สระบรุี นางจันทรา  เดมิหลิม่ 08-9239-6419 chantra_saohai@hotmail.com

115 โรงเรยีนเสาไห ้“วมิลวทิยานุกลู” สระบรุี นางสาวปวนิดา ทรงมติร 08-4124-9863 pawinda.songmitr@gmail.com

116 โรงเรยีนหนองแค "สรกจิพทิยา" สระบรุี นางสาวสริวิรรณ  สารประดษิฐ์ 08-5171-2132 siriwan.au.si@gmail.com

117 โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 3 สพุรรณบรุี นางสาวชนมน์ภิา  ชา่งท า 09-0378-9549 chonnipa7436@gmail.com

118 โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 3 สพุรรณบรุี นางฉัตรชนก  กรานตบ์ณุภักดี 09-5568-6889 chatchanok.kr@gmail.com

119 โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 3 สพุรรณบรุี นางสาววปัิศยา  เยีย่วยา 08-5115-4624



ล าดบั ชือ่โรงเรยีน/หนว่ยงาน จงัหวดั ชือ่/นามสกลุ เบอรโ์ทร Email

โครงการหอ้งเรยีนเคมดีาว : อบรมเชงิปฎบิตักิารเคมแีบบยอ่สว่น รุน่ที ่5

                                                                                                                                              วนัพฤหสับดทีี ่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2561                     

                                                                ณ หอ้ง 202 อาคารมหามกฏุ คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

120 โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา 2 สโุขทัย นายภดูศิ  รุ่งพรหม 08-9889-4829 kongming_noy@hotmail.com

121 โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย นางวันเพ็ญ  ยิม้ประดษิฐ์ 08-3882-1765 wanpen.ch.16@gmail.com

122 โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย นางอรชพร  ญานสวา่ง 09-1028-8465 koonjeab.naka25@gmail.com

123 โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย นางสาวอญัญารัตน ์ ค ากอ้น 09-6545-3990 aunyarud@gmail.com

124 โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย นางสาวสชุาดา  รังษีสทุธพิร 09-4162-4546 viewnarang_2638@hotmail.com

125 โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย นางสาวปวณีา  คงสี 09-5640-6586 krubeepaweena@gmail.com

126 โรงเรยีนทา่ใหม ่"พลูสวัสดิร์าษฎรนุ์กลู" จันทบรุี นางสาวทพิวัลย ์ อตัถาหาร 09-2354-2451 taatthaharn@gmail.com

127 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวกติตยิา  ตันตรัิกษ์โรจน์ 09-0419-5641 kittiya_netr@hotmail.com

128 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวขวัญใจ  เชดิชู 08-9753-8451 malibu_aorn@hotmail.com

129 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวฐติลิักษณ์  วัฒนศริิ 08-2202-0243 watt.tioti@hotmail.com

130 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวธารณีิ  แดงนอ้ย 08-6232-9181 medfon_td@hotmail.com

131 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางนติยา  ภผูาบาง easy_is_east@hotmail.co.th

132 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางปิยนุช   รัตนบรุี 08-6687-0087 piyanut.lukiang@gmail.com

133 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวพัทธมน  วริยิะธรรม 08-1414-8788 tatar_focus@hotmail.com

134 โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี นางสาวสภุาพ  แป้นดี 08-6842-4569 krutagenteel@gmail.com

135 โรงเรยีนเซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรุี นายสรุยินั  กะรัตน์ 09-6912-3663 sunmono1719@gmail.com

136 โรงเรยีนเซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรุี นางปารฉัิตร  วัจนลักษณ์ 08-1864-3759 Pwatjanaluck@gmail.com

137 โรงเรยีนบา้นสวน (จ่ันอนุสรณ์) ชลบรุี นางวราภรณ์  กศุลมโน 08-1761-6304
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138 โรงเรยีนบา้นสวน (จ่ันอนุสรณ์) ชลบรุี นางทวรัีชต ์ ถนอมรอด 08-5147-8667 kruwee_thanomrod@hotmail.co.th

139 โรงเรยีนบา้นสวน (จ่ันอนุสรณ์) ชลบรุี นางพรพนา  ชา้งสวุรรณ 08-9249-1984 chang-suwan@hotmail.com

140 โรงเรยีนศรรีาชา ชลบรุี นางทพิรัตน ์ ศริพิรม 08-1990-0518 Atom-49@windowslive.com

141 โรงเรยีนศรรีาชา ชลบรุี นางสาววรรณภิา  แกว้แสงใส 08-0092-9859 aewannipakaewsangsai@gmail.com

142 โรงเรยีนศรรีาชา ชลบรุี วา่ที ่ร.ต. หญงิ วมิลวรรณ  พันธุอ์ยู่ 06-4241-6614 wimolwanpyo9@gmail.com

143 โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ฉะเชงิเทรา นางสาวอมรา  ขวดบา 08-9600-7022 amara@ben2.ac.th

144 โรงเรยีนพนมสารคาม "พนมอดลุวทิยา" ฉะเชงิเทรา นางสาวสโรชนิ ี พงศส์ปุาณี 09-0897-2408 SaroChinee_ja@hotmail.com

145 โรงเรยีนพนมสารคาม "พนมอดลุวทิยา" ฉะเชงิเทรา นางสาวภคพร  บญุเลศิ 08-6916-6159 soramon.boonlert@gmail.com

146 โรงเรยีนวัดเขาดนิ ฉะเชงิเทรา นางวยิฉัตร  เจรญิมาก 08-1813-0681 wiyachat.ppp@gmail.com

147 โรงเรยีนศรมีโหสถ ปราจนีบรุี นางสาวสจุติรัตน ์ เพยีสนุีย 08-1381-8306 sawsuchi@gmail.com

148 โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง นางสาวพรรัมภา แสนวเิศษ 08-4044-0619 pee.dewey@hotmail.com

149 โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง นายวัชระ  มาเพชร 09-0341-9094 watchara3460@gmail.com

150 โรงเรยีนระยองวทิยาคม ระยอง นายนันฐท์วชิม ์  ศรบีญุเรือ่ง 08-0551-6542 bleach3032536@gmail.com

151 โรงเรยีนวังสมบรูณ์วทิยาคม สระแกว้ นางสาวรุ่งนภา  ค าแพง 06-1386-6547
rungnapha_tum@hotmail.com, 

rungnapha091060@gmail.com

152 โรงเรยีนวังสมบรูณ์วทิยาคม สระแกว้ นางสาววัลลภา  ปรเีปรม 08-7092-7619 duangta_589@hotmail.com

153 โรงเรยีนบอ่พลอยรัชดาภเิษก กาญจนบรุี นางสาวอรอนงค ์ เอกพงษ์ 09-3579-8580 teacher.ornanong@gmail.com

154
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์45 จังหวัด
กาญจนบรุี

กาญจนบรุี นายกฤษณ์หรัิญ  นคิมทองสงิห์ 08-4819-8570 krit.krithiran@gmail.com
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155 โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ นายโชตกิลุ  รนิลา 08-6376-2316 R.chotikun@gmail.com

156 โรงเรยีนปัญจดี ชยัภมู ิ นางสาวสรัลลักษณ์  เพ็งเหมอืน 09-7990-6445 Saranluk.sp@hotmail.com

157 โรงเรยีนหนองบัวแดงวทิยา ชยัภมูิ นายเกรยีงไกร  เอ็งโอภาสนันท์ 08-3748-2328 palmengoo@gmail.com

158 โรงเรยีนยพุราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ นางสาวแคทลยีา  สมแปง 09-4634-5384 kattaleeya.so@yupparaj.ac.th

159 โรงเรยีนยพุราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ นางสาวธรีฎา  ไชยเดช 09-6323-8101 teeradachaidech@gmail.com

160 โรงเรยีนยพุราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ นางสาวภัทราวรรณ  ไชยมงคล 08-3576-7794 jomyut_fm@hotmail.com

161 โรงเรยีนวัฒโนทัยพายพั เชยีงใหม่ นางสาวขตุมิันต ์ ชยับาล 09-1859-1902 kruchutie@gmail.com

162 มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ เชยีงใหม่ นายศักดิช์ยั  เสถยีรพรีะกลุ 08-1960-3042 sakchais@mju.ac.th

163 โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม 09-6491-5391 benchaya0702@gmail.com

164 โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก นางสาวนภิาพร  พลอยโตนด 09-6091-5962 love_apple_09@hotmail.com

165 โรงเรยีนเมอืงราดวทิยาคม เพชรบรูณ์ นางสาวสริมิาส  นอ้ยแกว้ 08-3628-1146 bom.sirimas@gmail.com

166 โรงเรยีนพชิยั อตุรดติถ์ นางสาวอรพรรณ  สงสงัข์ 06-4356-3359 kruaukaru@gmail.com
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167 โรงเรยีนพชิยั อตุรดติถ์ นางสาวชฐัชฎา  ยศสรุนิทร์ 06-5416-9746 yossurin@gmail.com

168 โรงเรยีนร่องค า กาฬสนิธุ์ นางสาวศริพิร  นลิโคตร 08-8572-0046 ninlakhot@hotmail.com

169 โรงเรยีนหนองตาไกศ้กึษา ขอนแกน่ นายเผดมิยศ  สมทอง 08-8340-4902 Phaderm.st@gmail.com

170 โรงเรยีนบา้นผึง้วทิยาคม นครพนม นางสาวกริง่แกว้  นวลศรี 08-9889-0701 bpw.wichakan@gmail.com

171 โรงเรยีนบา้นหมมูัน นครพนม นางทรงศร ี ตยิะบตุร 08-7866-5478 songsrimoomon@gmail.com

172 โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกลู นครพนม นายแมนชยั  สมนกึ 08-7374-9145 manchai28@gmail.com

173 โรงเรยีนปากชอ่ง นครราชสมีา นางสาวสจุติตรา  เจนงาม 09-6853-8980 suchittra.channgan@gmail.com

174 โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา นางสาวปารฉัิตร  จงูกลาง 08-0558-3895 rakbie_cute@hotmail.com

175 โรงเรยีนผาอนิทรแ์ปลงวทิยา เลย นางสาวดลนภา  วจิติรปัญญา 09-5837-5568 Donnapa288@gmail.com

176 โรงเรยีนวังโพนงามวทิยา เลย นางสาวนลิะภา  นาพลเทพ 09-5169-3370 nilapha2530@gmail.com

177 โรงเรยีนบัวเชดวทิยา สรุนิทร์ นายจักรพงศ ์เครอืมัน่ 08-8582-9300 nga.bcw@gmail.com

178 โรงเรยีนสรุวทิยาคาร สรุนิทร์ นายธติ ิไชยวัฒน์ 08-5496-9337
moccapalm@gmail.com 

Thiti.cx@gmail.com

179 โรงเรยีนโคกสะอาดวทิยาคม ศรสีะเกษ นายเกยีรตชิยั  ดว้งเอยีด 08-9296-8480 kiadtichai-26@hotmail.com

180 โรงเรยีนราศไีศล ศรสีะเกษ นายศกร  พรหมทา 08-4959-0529 Torsupchula@gmail.com

181 โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม ศรสีะเกษ นายเฉลมิศักดิ ์ มะลงิาม 08-0279-6256 ginzti@gmail.com

182 โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี นางสาวสริพิร  โสมา 08-9069-8308 aomkung2425@gmail.com

183 โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี นางสาวพรสดุา  วบิลูยก์ลุ 08-0184-4970 phonsuda1415@gmail.com
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184 โรงเรยีนปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ นางสนัุนทา  ทองพุม่ 09-6125-1275
kaze290@gmail.com     

kaze290@patum.ac.th

185 โรงเรยีนปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ นางจติสมัพันธ ์ ศลิาลัย 09-3327-2523 Jitsompan2523.2523@gmail.com

186 โรงเรยีนปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ นายณัชธฤต  เกือ้ทาน 09-8586-7699

187 โรงเรยีนบา้นหาดภราดรภาพ ชมุพร นายศรายทุธ   ชาญนคร 08-8751-0401 chansarayoot@gmail.com

188 โรงเรยีนมาบอ ามฤตวทิยา ชมุพร นางพมิพน์ ้าผึง้  วรรณสาม 09-6227-7481 pimnamphueng@gmail.com

189 โรงเรยีนเขาชยัสน พัทลงุ นางสาวพชิญก์านต ์ นวลแกว้ 09-5436-9994 phichakarn.nau@gmail.com

190 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางชมพนุูช  อทัุยรัตน์ 08-9465-7823 chompunut.ki@gmail.com

191 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางณัฐวด ี ประทมุวัย 08-8393-5915 mai_prathumwan@gmail.com

192 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางพอตา  สงิหเ์กลีย้ง 08-4198-9198 coach9595@hotmail.com

193 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางสาวกานตพ์ชิชา  บญุรังศรี 09-5435-8353 pitcha21318_1@hotmail.com

194 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางสาวอภริด ี หัชชะวณชิ 08-1990-4215 apiradee_kruchem@hotmail.com

195 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นายภรูภัิทร  เพชรคง 09-5959-6698 poohpha_x@hotmail.com

196 โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลัย สงขลา นางส าอางค ์ มศีรี 08-9591-0294 samang664@gmail.com

197 โรงเรยีนสทงิพระวทิยา สงขลา นางสาวอารซ์ซีะ๊ ดนิอะ 08-7287-7609 kruazeezah@gmail.com

198 มหาวทิยาลัยทักษิณ สงขลา ผศ.ดร. ณวงศ ์ บนุนาค 09-4595-0495 nawongb@yahoo.com

199 โรงเรยีนสรุาษฎรพ์ทิยา สรุาษฎรธ์านี นางสาวมลธริา  สมคดิ 08-7386-2883 mon.chem247@gmail.com

200 โรงเรยีนสรุาษฎรพ์ทิยา สรุาษฎรธ์านี นางสาวชมัยพร  รอดกลิน่ 08-0692-2860 oil@baw.in.th

  บรหิารจัดการโดย บรษัิท ดอูิง้ ไซเอนเซส จ ากดั


