
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเคมีแบบย่อส่วน รุ่นท่ี 6 

วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

1 โรงเรียนวดัราชบพิธ   กรุงเทพฯ  นายวีรภทัร  กองบญุ 

2 โรงเรียนวดัราชบพิธ   กรุงเทพฯ  นายวชิรวิทย์  แสงศรี 

3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน   กรุงเทพฯ  นางสาวณฐัชยา  จิตมาศ 

4 โรงเรียนราชวินิต มธัยม   กรุงเทพฯ  นางสาวลดัดาวลัย์ พิชญ์เลศิชาญ 

5 โรงเรียนราชวินิต มธัยม   กรุงเทพฯ  นางสาวจิดาภา  สนุทรัช 

6 โรงเรียนราชวินิต มธัยม   กรุงเทพฯ  วา่ท่ีร้อยตรีหญิง  พิมพร พนัธ์ศรี 

7 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  นางสาวปิยมาศ  ศรีสมพนัธ์ 

8 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  นางสาวอญัชานา  น่ิมอนสุสรณ์กลุ 

9 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  นายประจกัษ์  มิ่งทุม่ 

10 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา สวุินทวงศ์  กรุงเทพฯ  นายเลศิศกัดิ์ นนันวน 

11 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ  นางสาววรรณา ชนัอาสา 

12 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ  นางสาวมะลวิลัย์ ทรัพย์คําจนัทร์ 

13 โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั   กรุงเทพฯ  นางสาวอนงค์  สมภกัด ี

14 โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั   กรุงเทพฯ  นายนนท์ปวิธ  กนัเกลา 

15 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  นางสาววรรณวิภา  ภูม่าก 

16 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  นางสาวพรลภสั  เสวกะ 

17 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรีุ  กรุงเทพฯ  นางสาวศภิุสรา นาคผจญ 

18 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรีุ  กรุงเทพฯ  นางสาวจิรวรรณ หนเูจริญ 

19 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรีุ  กรุงเทพฯ  นางสาวชตุิมา อิศรานกุลู 

20 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรีุ  กรุงเทพฯ  นางสาวกรรณิการ์ ยวงรัมย์ 

21 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปูถมัภ์ฯ            กรุงเทพฯ  นางพิชญากร  ลิม้เจริญสขุ 

22 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปูถมัภ์ฯ            กรุงเทพฯ  นายกฤษณศกัดิ์  มงคล 

23 โรงเรียนพทุธจกัรวิทยา   กรุงเทพฯ  นายพงศกร  อดลุพิทยาภรณ์ 

24 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  นางสาวโสภิตา  ชมุพลชยั 

25 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั   กรุงเทพฯ  นายชญนนัท์  รักษาศรี 

26 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั   กรุงเทพฯ  นางสาวกรทิพย์ มีนะรินทร์ 

27 โรงเรียนศรีพฤฒา    กรุงเทพฯ  นางสาวกนิษฐา  วอ่งชิงชยั 

28 โรงเรียนศรีพฤฒา    กรุงเทพฯ  นางยวุดี  สนิสมบรูณ์ 

29 โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชลาดกระบงั              กรุงเทพฯ  นางสาวณฐัธิดา  ทองช่ืน 



30 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ  นายรัฐพล  หงส์เกรียงไกร 

31 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ  นางสาวอษุารัตน์  คําทบัทิม 

32 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  กรุงเทพฯ  นางสาวชนาธิป  ใบยา 

33 โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ  นางสาวศภุาณี  พรทอง 

34 โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ  นางสาววฤณภสั  แหวนวิเศษ 

35 โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ  นางสาววราภรณ์ พรสขุสวสัดิ ์

36 โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ  นางสาวไปรชกุรณ์  คงสตัรา 

37 โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ  นางสาวชมธิษา  ภทัรกลุธนิน 

38 โรงเรียนสกีนั (วฒันานนัท์อปุถมัภ์)  กรุงเทพฯ  นางสาวนิศารัตน์  เผา่กนัทรากร 

39 โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก   กรุงเทพฯ  นายสญัชาติ  ไพสทิธ์ิ 

40 โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก   กรุงเทพฯ  นางสาวปานทิพย์  กลิน่จนัทร์หอม 

41 โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒          กรุงเทพฯ นางปฏิมา  กลิน่แก้ว 

42 โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ  นางสาวผสุชา  พวงจนัทร์ 

43 โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ  นางจนัทร์เพ็ญ ทองด ี

44 โรงเรียนหนองเสอืวิทยาคม   ปทมุธานี  นายองักฤษ  ไกรดดั 

45 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทมุธานี  ปทมุธานี  นายชญัภสัท์  บญุเจือจนัทร์ 

46 โรงเรียนปทมุวิไล    ปทมุธานี  นางสาวณิชกมล  โพธิรังสยิากร 

47 โรงเรียนสายปัญญารังสติ   ปทมุธานี  นางสาวมนญัชนก  ตานาง 

48 โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี  นางสาวมิง่มกุ สทุธิกิตติพงศ์ 

49 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ  ปทมุธานี  นางสาวณฐัสมิา  ปัญญาปา 

50 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ  ปทมุธานี  นางสาวสกุญัญา  ธีรศาสตร์ 

51 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ  ปทมุธานี  นางสาวศิราณี  โชติงาม 

52 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระราชปูถมัภ์ฯ ปทมุธานี         นายศราวธุ ศรีทศัยศ 

53 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระราชปูถมัภ์ฯ ปทมุธานี         นางสาวธนาพร  ผอ่งแผ้ว 

54 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระราชปูถมัภ์ฯ ปทมุธานี         นางจนัทิดา  ประยงค์หอม 

55 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระราชปูถมัภ์ฯ ปทมุธานี         นางสาวระววิรรณ  สขุเกษา 

56 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ในพระราชปูถมัภ์ฯ ปทมุธานี         นางสาวพิมพ์ลภทัร  เปีย้จนัทกึ 

57 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ปทมุธานี  ปทมุธานี นายธวชัชยั  นาธะรัตน์ 

58 โรงเรียนศรีวชิยั    นครปฐม  นางสาวชนากาญจน์  เรืองกิจ 

59 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ  นางสาวกลัยาณี  ศรีสขุพนัธ์ 

60 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ  นางสาวเฟ่ืองลดัดา  จิตจกัร 

61 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ  นางสาวปวรา อินต๊ะมดุ 

62 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ  นางสาวปาจรีย์  สศุิลานรัุกษ์ 



63 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   นนทบรีุ  นายสรุโชค  สงัฆธรรม 

64 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ   นนทบรีุ  นายธนกร  สขุะ 

65 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ   นนทบรีุ  นางขนัทอง  หิดาวรรณ 

66 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ   นนทบรีุ  นางสาวสมจิตร  พนัธ์ทอน 

67 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ   นนทบรีุ  นางศิริจรรยา วรรณชยั 

68 โรงเรียน สตรีนนทบรีุ   นนทบรีุ  นายศภุชยั ทองสขุแสงเจริญ 

69 โรงเรียนวดัก่ิงแก้ว (เทวะพฒันาคาร)  สมทุรปราการ นางสาวประกายแก้ว  สขุจิตร 

70 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา   สมทุรปราการ นางสาวสกนธ์วรรณ  ช่ืนตระกลู 

71 โรงเรียนสมทุรปราการ   สมทุรปราการ นายเขมรัฐ  อ่ิมอรัุง 

72 โรงเรียนสมทุรปราการ   สมทุรปราการ นางสาววรรณิศา  พิมพร 

73 โรงเรียนสกลวิสทุธิ    สมทุรสงคราม นางสาวศิริภทัร  นิติกรนสุรณ์ 

74 โรงเรียนบางปะอิน    พระนครศรีอยธุยา       นายคณิน  พงษ์พิทกัษ์วิเศษ 

75 โรงเรียนอยธุยานสุรณ์   พระนครศรีอยธุยา       นายตลุา  จํานงค์ทรัพย์ 

76 โรงเรียนชยันาถพิทยาคม   ชยันาถ  นางสาวภสัสร์สรีิ  บญุเสริมรักษ์ 

77 โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3  สพุรรณบรีุ นางสาวนรารัตน์  หงษ์สกลุ 

78 โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6  สพุรรณบรีุ นายธีระ  อินทร์สวา่ง 

79 โรงเรียนตลิง่ชนัวิทยา   สพุรรณบรีุ นายสรุเดช  อนนัตสวสัดิ ์

80 โรงเรียนสวนแตงวิทยา   สพุรรณบรีุ นายทรงยศ  สะราคํา 

81 โรงเรียนมวกเหลก็วิทยา   สระบรีุ  นางสาวปณุยาพร  สทุธิอาจ 

82 โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม   สระบรีุ  นางสาวภทัรศรี พุม่ขจร 

83 โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม   สระบรีุ  นางสาวศิริรัตน์ คล้ายนิล 

84 โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม   สระบรีุ  นางสาวฐิตาภา จิตต์ประเสริฐ 

85 โรงเรียนดงตาลวิทยา   ลพบรีุ  นางสาวธนภรณ์ วดัสงา่ 

86 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั   ลพบรีุ  นางสาวนพรัตน์  ศรีหร่ิง 

87 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั   ลพบรีุ  นางสาวกลัยรัตน์  ธนภทัรเวชพิสฐิ 

88 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั   ลพบรีุ  นางสาวศิริลกัษณ์  เสถียรกิจ 

89 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั   ลพบรีุ  นางสาวเบญจวรรณ ซือ่สตัย์ 

90 โรงเรียนวงัขอ่ยพิทยา   นครสวรรค์ นางสาวฉตัรสดุา  ขนุเพ็ง 

91 โรงเรียนเพชรพิทยาคม   เพชรบรูณ์ นางสาวพิมพ์ประกาย  บญุสะอาด 

92 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์   เพชรบรูณ์ นางสาววชัราภรณ์  ชาญธญัญากรรม 

93 โรงเรียนวงัโป่งศกึษา   เพชรบรูณ์ นางสพุตัรา  เพ็ชรด ี

94 โรงเรียนวงัโป่งศกึษา   เพชรบรูณ์ นางสายสณีุ  ดีผาด 

95 โรงเรียนวงัโป่งศกึษา   เพชรบรูณ์ นางสาวเพลนิพิศ  ทองกวด 



96 โรงเรียนวงัโป่งศกึษา   เพชรบรูณ์ นางสาวสมตระกลู  เพชรคง 

97 โรงเรียนบ้านดา่นลานหอยวิทยา  สโุขทยั  นางสาวภคัชญัญา  ตัง้วณิชชวกร 

98 โรงเรียนบ้านดา่นลานหอยวิทยา  สโุขทยั  นางสาวสภุาพรรณ  จีส้อน 

99 โรงเรียนบ้านดา่นลานหอยวิทยา  สโุขทยั  นางสาวกษมาพร  ใจทนง 

100 โรงเรียนบ้านดา่นลานหอยวิทยา  สโุขทยั  นางสาวสจุารี  สาํอางค์ 

101 โรงเรียนชมุแสงสงคราม "อดุรคณารักษ์อปุถมัภ์"       พิษณโุลก นางสาวปาริฉตัร  ปานกลิน่ 

102 โรงเรียนชญับรีุ    นครนายก นางสาวอรรถกานต์  ทองแดงเจือ 

103 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั   เชียงใหม ่ นางสาวชตุิมนัต์  ชยับาล 

104 โรงเรียนวดัพระบาทอดุม   เชียงใหม ่ นางสาวพิริณญา  เรือนคาํจนัทร์ 

105 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม   เชียงราย  นายณฐสนิ  ชํานาญ 

106 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม   เชียงราย  นางสาวทองเหรียญ  วงศ์ชยั 

107 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่   แพร่  นายอนพุงศ์  ไพรศรี 

108 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่   แพร่  นายวชิรวิทย์  เสมอใจ 

109 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่   แพร่  นางสาวประภาพรรณ  จนัตา 

110 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่   แพร่  นางสาวพรณิชา  พรหมเสนา 

111 โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่   แพร่  นางสาวณมน  นว่มเจริญ 

112 โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่   แพร่  นางสาวณฐัญาภรณ์  ทองคําพิพฒัน์กลุ 

113 โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่   แพร่  นางวนัวิสาข์  กาว ี

114 โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่   แพร่  นางไอยเรศ สวา่งเมอืงวรกลุ 

115 โรงเรียนสว่นบญุโญปถมัภ์ ลาํพนู   ลาํพนู  นางสาวอธิษฐาน บญุเป็ง 

116 โรงเรียนสว่นบญุโญปถมัภ์ ลาํพนู  ลาํพนู  นายสทิุพนัธ์ พนัธ์สทุธิ  

117 โรงเรียนสว่นบญุโญปถมัภ์ ลาํพนู  ลาํพนู  นางสาวอณัศยา ยาวิระ 

118 โรงเรียนจนุวิทยาคม   พะเยา  นางสาวศศธิร  ตนัด ี

119 โรงเรียนอตุรดติถ์    อตุรดิตถ์  นายธรรมรัตน์  ฤทธิเกริกไกร 

120 โรงเรียนอตุรดติถ์    อตุรดิตถ์  นางจนัจิรา  จลุรังส ี

121 โรงเรียนดา่นขนุทด    นครราชสมีา นางสาวจิรัชญา  สขุรัตนเจริญ 

122 โรงเรียนปลกูปัญญา   นครราชสมีา นางสาวนารถชนก  ศรีโท 

123 โรงเรียนปลกูปัญญา   นครราชสมีา นางสาวอจัฉรา นาคสระน้อย 

124 โรงเรียนปลกูปัญญา   นครราชสมีา นางสาวกมลชนก  บรรณาการ 

125 โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วิทยา   ศรีสะเกษ  นางสาวแคทลยีา  โมทะจิตร 

126 โรงเรียนมธัยมโพนค้อ   ศรีสะเกษ  นางสาวกิตติยา  เหลา่หู้พงษ์พนัธ์ 

127 โรงเรียนอนบุาลบ้านคา่ยหมื่นแผ้ว  ชยัภมู ิ  นางสาวเมียววดี  ภมูิภกัด ี

128 โรงเรียนกดุเวยีนวิทย์ผดงุ   ชยัภมู ิ  นางสาวรัชฎาภรณ์ รักชาต ิ



129 โรงเรียนปัญจด ี    ชยัภมู ิ  นางสาวสรัลลกัษณ์  เพ็งเหมือน 

130 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร   อบุลราชธานี นายธนพฒัน์ ทบัไธสง 

131 โรงเรียนมธัยมตระการพืชผล   อบุลราชธานี นางสาวณฐักานต์  บญุสภุา 

132 โรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก  อบุลราชธานี นางศิริเพ็ญ  อนนัทวรรณ 

133 โรงเรียนบ้านดอนขา่คาํผกัหนามประขาสามคัค ี   อดุรธานี นางลวติรา  ศรีมงคล 

134 โรงเรียนพระบาทนาสงิห์พิทยาคม  หนองคาย นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้า 

135 โรงเรียนธงธานี    ร้อยเอ็ด  นายจกัรพนัธ์  บญุพิมล 

136 โรงเรียนธวชับรีุวิทยาคม   ร้อยเอ็ด  นางสาวจริยา ศรีชนะ 

137 โรงเรียนทรายทองวิทยา   ร้อยเอ็ด  นางสาวอริยา  ทิพชยั 

138 โรงเรียนบอ่พานพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก มหาสารคาม นางสาวนชุมาศ  สวสัดิ์พาณิชย์ 

139 โรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร   สริุนทร์  นางสาวสนุนัทา  เช่ือมทอง 

140 โรงเรียนนารายณ์คาํผงวิทยา   สริุนทร์  นางสมใจ  จิตสริิไพบลูย์ 

141 โรงเรียนร่องคาํ    กาฬสนิธุ์  นางสาวธญัญรัศท์  สภุษร 

142 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยันครพนม พนมพิทยพฒัน์     นครพนม       นางสาววนัวิสาข์ ชมศิริ 

143 โรงเรียนลาํปลายมาศ   บรีุรัมย์  นางสาววิภาวี  ทะนานทอง 

144 โรงเรียนลาํปลายมาศ   บรีุรัมย์  นางสาวสภุาภรณ์  เกิดสนัเทียะ 

145 โรงเรียนลาํปลายมาศ   บรีุรัมย์  นางจิราภรณ์  กลุพิมล 

146 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม   บรีุรัมย์  นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ 

147 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม   บรีุรัมย์  นางสาวกาญจนา ประทมุวงศ์ 

148 โรงเรียนเลยพิทยาคม   เลย  นางสพุตัรา  ไชยจนัหอม 

149 โรงเรียนดดัดรุณี    ฉะเชิงเทรา นางสาวอิสราภรณ์  งอนกลาง 

150 โรงเรียนดดัดรุณี    ฉะเชิงเทรา นางสาวธญัพิมล  อาภยั 

151 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ 2  ฉะเชิงเทรา นางสาววิภารัตน์  จนัทรสาํเภา 

152 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ 2  ฉะเชิงเทรา นายรักณรงค์ จนัทีนอก 

153 โรงเรียนสวา่งบริบรูณ์วิทยา   ชลบรีุ  นายธีรพงศ์  ภศูรี 

154 โรงเรียนสวา่งบริบรูณ์วิทยา   ชลบรีุ  นางสาวทรงศิริ  สวุรรณี 

155 โรงเรียนสวา่งบริบรูณ์วิทยา   ชลบรีุ  นางสาวจฬุาลกัษณ์  สอนสดีา 

156 โรงเรียนสวา่งบริบรูณ์วิทยา   ชลบรีุ  นางสาวชญานนัท์  ขนัทะวฒัน์ 

157 สถาบนัการพลศกึษา   ชลบรีุ  ผศ.ดร.พิมประภา  อินต๊ะหลอ่ 

158 โรงเรียนทา่ใหม ่"พลูสวสัดิ์ราษฎร์นกุลู"   จนัทบรีุ  นางสาวศศิประภา  สภุาษร 

159 โรงเรียนวงัดาลวทิยาคม   ปราจีนบรีุ นางสาววรินนา  บริรักษ์ 

160 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง   ปราจีนบรีุ นางณชัชา  เจริญสมบตั ิ

161 โรงเรียนกบินทร์บรีุ    ปราจีนบรีุ นางสาวเบญจวรรณ  ดลุนีย์ 



162 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี   ราชบรีุ  นางสาวศภิุสรา  แต้เจริญ 

163 โรงเรียนวิสทุธรังษี    กาญจนบรีุ นายศวิชั ภูร่ะหงษ์ 

164 โรงเรียนตากยาตัง้วิริยะราษฎร์บํารุง  กาญจนบรีุ นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช 

165 โรงเรียนคงคาราม    เพชรบรีุ  นายบดีศร  บญุอินทร์ 

166 โรงเรียนคงคาราม    เพชรบรีุ  นางสาวพิชญา  เข็มทอง 

167 โรงเรียนตากพิทยาคม   ตาก  นางสาวณฐัธิดา  ศรีพุม่ 

168 โรงเรียนตากพิทยาคม   ตาก  นางสาวสธุาสนีิ  มะโต 

169 โรงเรียนวงัเจ้าวิทยาคม   ตาก  นางสาวจินตนา  แอฤทธ์ิ 

170 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา   ชมุพร  นางพิมพ์นํา้ผึง้  วรรณสาม 

171 โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา   ชมุพร  นางสาวสริิวรรณ  แก้วอดุม 

172 โรงเรียนนิรมลชมุพร   ชมุพร  นางสาวนฐักานต์  ทศันภิรมย์ 

173 โรงเรียนนิรมลชมุพร   ชมุพร  นางสาวองัสมุาลนิ ลมิปิทีป 

174 โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร   ระนอง  นางสาวปวริศา  ศรีทรสทุธ์ิ 

175 โรงเรียนสตรีทุง่สง    นครศรีธรรมราช นายธนพล  แก้วอดุม 

176 โรงเรียนโยธินบํารุง    นครศรีธรรมราช นายทานเทพ  กําลงัเกือ้ 

177 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม   พทัลงุ  นางเนาวรัตน์  ปานเพชร 

178 โรงเรียนสตรีพทัลงุ    พทัลงุ  นางจริยา  ไทยเสรีกลุ 

179 มหาวิทยาลยัทกัษิณ   พทัลงุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชตุิมา แก้วพิบลูย์ 

180 มหาวิทยาลยัทกัษิณ   พทัลงุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณวงค์ บญุนาค 

181 โรงเรียนทบัปดุวิทยา   พงังา  นางสาวธญัสนีิ  สงัขาชาต ิ

182 โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์   สงขลา  นางฒามรา  พรหมหอม 

183 โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์   สงขลา  นางสาวชไมภรณ์  เฉลมิวรรณ 

184 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั   สงขลา  นางสาวหนึง่ฤทยั  ศรีสวุรรณ์ 

185 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั   สงขลา  นางสาวมรูนี มูส่า 

186 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั   สงขลา  นายภทัรกิจ  เจริญช่าง 

187 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั   สงขลา  นายชารีฟ  สริุนราช 

188 โรงเรียนอํามาตย์พานิชนกุลู   กระบ่ี  นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว  

189 โรงเรียนสภาราชินี 2    ตรัง  นายฐานภพ ทวีศกัดิ ์ 

190 Dow Thailand * Rataya Luanpolcharoenchai/ Janita Luanpolcharoenchai 

191-200  จาก  Dow Thailand 


