
รายชื่อผู้ทีมี่สิทธิ์เข้าร่วมทดสอบระบบอบรมปฏิบัตกิารเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที ่7 วันที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2563 

หมายเหต ุ: 1. เมื่อจะเขา้อบรมออนไลนผ่์าน Zoom ใหพ้มิพ ์รหสั เลข 3 ตวั แลว้จดุ (.) โดยไม่เวน้วรรค ตามดว้ยชื่อและ 

         นามสกลุ เป็นภาษาไทย  โดยจะแจง้ Meeting ID และ password ผ่านทางไลนก์ลุ่มจากวทิยากรประจ าหอ้ง      

     2. แนะน าใหใ้ชค้อมพิวเตอรห์รือไอแพด ส าหรบัการใช ้Zoom และโทรศพัทม์ือถือเพื่อถา่ยรูปการทดลองและติดต่อ

         ไลนก์บัวิทยากรประจ าหอ้ง 

     3. ส าหรบัการแต่งกาย : ชดุสภุาพ เรียบรอ้ย 
 

เรียงตามล าดบั โดยมีรหสัที่ใชส้  าหรบัเขา้รว่มโปรแกรม  Zoom ดงัต่อไปนี ้

รหัส  ชื่อ-สกลุ    โรงเรียน     จังหวดั 

001 นายศรายทุธ  ชาญนคร  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา         ชมุพร 

002 นางสาวฐิติมา ละอองฐิติรตัน ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ 

003 นางแกว้ใจ เหล่าไพโรจนจ์าร ี โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม    เชียงราย 

004 นางสาวราดยีะห ์สาเระบอกอ โรงเรียนรือเสาะชนปูถมัภ ์    นราธิวาส 

005 นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา  โรงเรียนไชยาวิทยา     สรุาษฎรธ์าน ี

006 นายเรืองวชิ  ปัญจารุ  โรงเรียนพระพฤทยัคอนแวนต ์   กรุงเทพฯ 

007 นางสาวนรีกานต ์เสาวรส  โรงเรียนวดัหนองบวั (ปทมุาภิพฒัน)์   จนัทบรุ ี

008 นายภานวุฒัน ์สงแสง  โรงเรียนมธัยมวดันายโรง    กรุงเทพฯ 

009 นายพีรพล ใจประเสรฐิ  โรงเรียนวดันวลนรดิศ    กรุงเทพฯ 

010 นายพงศกร พรมทา  โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั    ลพบรุ ี

011 นางสาวรุจิดา สขุใส  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณก์ลุกนัยา  สงขลา 

012 นายนรพนธ ์ คนสงู   โรงเรียนศรีสวสัดิว์ทิยาคารจงัหวดัน่าน   น่าน 

013 นางสาวณฏัฐรกิานต ์ค า้ช ู  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง    ปราจีนบรุ ี

014 นางสาวอไุรวรรณ  สขุผล  โรงเรียนพิชยัรตันาคาร    ระนอง 

015 นายโสภณ หมื่นพล  โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา   สงขลา 

016 นายธีระศกัดิ์  เกตอุ  าไพ  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม    กรุงเทพฯ 

017 นางสาวโฉมวลี กตุระแสง  โรงเรียนบา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ทุิศ 5  สกลนคร 

018 นางสาวชนกชนม ์ชนะสงคราม โรงเรียนสตรีพทัลงุ     พทัลงุ 

019 นางสาวนิศากร นามวงศ ์  โรงเรียนพะทายพิทยาคม    นครพนม 

020 นางปวณีา ป่ินทอง   โรงเรียนศรีสวสัดิว์ิทยาคารจงัหวดัน่าน   น่าน 

021 นางสาวสทุธิชา รกัชมุ  โรงเรียนสตรีพทัลงุ     พทัลงุ 

022 นายสมยศ รตันไพบลูยก์ิจ  โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวิทยา   สพุรรณบรุี 

023 นางสาวสขุใจ สิงสาโร  โรงเรียนมหาชิราวธุ จงัหวดัสงขลา   สงขลา 

024 นางพิมพน์ า้ผึง้  วรรณสาม  โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา    ชมุพร 



025 นายณฐัชนน ตาปราบ  โรงเรียนจตัรุสัวิทยาคาร    ชยัภมู ิ

026 นายสชุาญสิทธ์ิ หลา้ค า  โรงเรียนวดัสทุธาวาส    ชลบรุ ี

027 นางสาวภณัฑิลา ตรีปิยรตัน ์  โรงเรียนรือเสาะชนปูถมัภ ์    นราธิวาส 

028 นางสาวหทยัภทัร บตุรประโคน โรงเรียนพยคัฆภมูิวิทยาคาร    มหาสารคาม 

029 นายเอกรนิทร ์ สงคราม  โรงเรียนศรีสวสัดิว์ิทยาคารจงัหวดัน่าน   น่าน 

030 นายสพุจน ์ กาวิลาวรรณ  โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม    เชียงราย 

031 นางสาวจรยิาภรณ ์ วิเศษศรี  โรงเรียนพะทายพิทยาคม    นครพนม 

032 นางสาววิสตุา  อรุณศร ี  โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม    บรุีรมัย ์

033 นางสาวชนากานต ์ธนนิวฒัน ์ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทมุวนั    กรุงเทพฯ 

034 นางสาวศิรประภา ใจหนกั  โรงเรียนวงัทองวิทยา    ล าปาง 

035 นายยฟุรี  มามะ   โรงเรียนรือเสาะชนปูถมัภ ์    นราธิวาส 

036 นางกมล  มาแกว้   โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

037 นางสาวสดุารตัน ์ สจัจวิโส  โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา    ชมุพร 

038 นายสถาพร สตุิบตุร  โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

039 นางสาวชนาธิป เจ๊ะสะต า  โรงเรียนปากน า้ปราณวิทยา    ประจวบคีรีขนัธ ์

040 นางสาวปิยดา  เกดิดว้ยทอง  โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช

041 นางสาวธนถรณ ์ เนตรนิลพฤกษ ์ โรงเรียนแม่แจ่ม     เชียงใหม ่

042 นางสาวนพรตัน ์นวลจนัทร ์  โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา   สงขลา 

043 นางสาวปัณณิดา ประสานสอน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)   กรุงเทพฯ 

044 นางลกัฆณา อินทะโชต ิ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณก์ลุกนัยา  สงขลา 

045 นางสาววีรญา คลงัระหดั  โรงเรียนภเูขียว     ชยัภมู ิ

046 นางสาวนิรุสนีย ์เจ๊ะบ ู  โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร    ระนอง 

047 นางสาววนดิา ศิรเิขียว  โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม    เชียงราย 

048 นางสาววีรยา วนัสอน  โรงเรียนวงัประจบวิทยาคม    ตาก 

049 นางสาววรารตัน ์อ ่ากรา่ง  โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม    พิจิตร 

050 นางสาวจนัทรนิ์ภา ศรจีนัทร ์  โรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลยั    กรุงเทพฯ 

051 นายลิขิต จติโส   โรงเรียนชมุแพศกึษา    ขอนแก่น 

052 นายชยตุม ์พรายน า้  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)   กรุงเทพฯ 

053 นางสาวจรยิา  เซง้ใช่  โรงเรียนองครกัษ ์     นครนายก 

054 นายกติติ สีบญุเรือง  โรงเรียนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชงิเทรา   ฉะเชิงเทรา 

055 นางสาวประภากร บญุเสมอ  โรงเรียนบญุวฒันา     นครราชสีมา 

056 นางเปล่ียมศรี เลิศขามป้อม  โรงเรียนภเูขียว     ชยัภมู ิ

057 นายพลวิชญ ์องัสวสัดิ ์  โรงเรียนประจวบวิทยาลยั    ประจวบคีรีขนัธ ์



058 นางสาวมยรุตัน ์ตัง้วิชยั  โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน   นครปฐม 

059 นางสาวณรชัญา ทองเพช็ร  โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

060 นายธนากร  โยยรมัย ์  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม    บรุีรมัย ์

061 นางปิยะนชุ สืบสม   โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ   อบุลราชธาน ี

062 นายชาญ  รุง่เรืองศรีศกัดิ ์  โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา    ชมุพร 

063 ว่าที่ร.ต. หญิง พิมพร พนัธศ์ร ี โรงเรียนราชวินิต มธัยม    กรุงเทพฯ 

064 ว่าที่ร.ต. หญิง วรญัญ เรือนค า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม    ล าปาง 

065 นายจตพุร นามบปุผา  โรงเรียนปทมุเทพวิทยาคาร    หนองคาย 

066 นางสาวมณัฑนา แจง้กระจา่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพฯ 

067 นางสาวณิปณุมา ลอ้มไร่  โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน   นครปฐม 

068 นางสาวสมพร ดวงส าฤทธ์ิ  โรงเรียนสระแกว้     สระแกว้ 

069 นางภทัรธีรา มาฆทาน  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม    เพชรบรูณ ์

070 นางสาวพรทิพย ์ เมืองแกว้  โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ   อบุลราชธาน ี

071 นางเกตกุนก  ด่านสมัฤทธ์ิ  โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา    พิษณโุลก 

072 นางสาวรชันก ศรเีป่ียม  โรงเรียนจนัทรป์ระดษิฐารามวิทยาคม   กรุงเทพฯ 

073 นางสาวจฬุาลกัษณ ์ หลา้เฟย โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม    เชียงราย 

074 นางสาวณฐัรกิา ผายเมืองฮงุ  โรงเรียนสว่างแดนดิน    สกลนคร 

075 นายธัชธรรม ์ ขตัิยศ  โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร   กรุงเทพฯ 

076 นางสาวกนัธิชา เพชรด ี  โรงเรียนพระนารายณ ์    ลพบรุ ี

077 นายสธิุพงษ์  ใจแกว้  โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห ์   เชียงราย 

078 นางรุง่นภา  วานิชสมบตัิ  โรงเรียนบา้นดงน า้เดื่อ    เพชรบรูณ ์

079 นางจินดา มิง่ขวญั   โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

080 นายธีระพนัธ ์ จลุแกว้  โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค ์   สงขลา 

081 นางสาวศิรริตัน ์เจนใจ  โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์   เชียงราย 

082 นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร  โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน   นครปฐม 

083 นางกฤตยาภรณ ์ขนัต ี  โรงเรียนพิทยาลงกรณพ์ิทยาคม   กรุงเทพฯ 

084 นางจนัจิรา เตารตัน ์  โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

085 นางสิตานนั  เชือ้หมอ  โรงเรียนสา     น่าน 

086 นางปิยะนชุ สืบสม   โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ   อบุลราชธาน ี

087 นางสาวภรณน์ภา   ทองช ู  โรงเรียนปากพนงั     นครศรีธรรมราช 

088 นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซมูะ  โรงเรียนสายบรุี "แจง้ประชาคาร"   ปัตตาน ี

089 นายสิทธิศกัดิ์ พสมุาตร ์  โรงเรียนนารีนกุลู     อบุลราชธาน ี

090 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห ์  โรงเรียนภเูขียว     ชยัภมู ิ



091 นางสาวศยามล เมฆวงค ์  โรงเรียนจอมทอง     เชียงใหม ่

092 นางสาวเบญจพร อินทรสด  โรงเรียนนารีนกุลู     อบุลราชธาน ี

093 นายคงกฤช อะทะวงศ ์  โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห ์   เชียงราย 

094 นางผกาภรณ ์ยืนยงชาต ิ  โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

095 นางปนดัดา ยิม้อยู ่  Traill International School    กรุงเทพฯ 

096 นายปองดี ไชยจนัดา  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    มหาสารคาม 

097 นางสาวสดุาทิพย ์ชีนะพนัธ ์  โรงเรียนบางเดือนสถติยพ์ิทยาคม   สรุาษฎรธ์าน ี

098 นางสาวสภุาพร ก าซา  โรงเรียนเตรยีมทหาร    นครนายก 

099 นางสาวยวุธิดา ปักโคทานงั  โรงเรียนบญุวฒันา     นครราชสีมา 

100 นางสาวกลุวศิา ตกิลุ  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม    อบุลราชธาน ี

101 นางสาววราภา สสิุงหร์ตัน ์  โรงเรียนสนัติสขุ     เชียงใหม ่

102 นางสาวขนิษฐา หมดัอะหิน  โรงเรียนระโนด     สงขลา 

103 นางอรทยั  ขวญัศกัดิ ์  โรงเรียนภเูขียว     ชยัภมู ิ

104 นางธิดา ฮาวปินใจ   โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูนู   ล าพนู 

105 นางสาววีรญาดา บางแบง่  โรงเรียนอทุยัวิทยาคม    อทุยัธาน ี

106 นายพงศพ์นัธ ์ ใจจิตร  โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์   เชียงราย 

107 นางสาวกรองกาญจน ์แกว้นิมิตร โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

108 นายปองพรรค ดว้งนุม่  โรงเรียนชมุชนนิคมทบักวางสงเคราะห1์  สระบรุ ี

109 นางวรรธนี  ศิรโิชติไพบลูย ์  โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา    พิษณโุลก 

110 นายณชัพงษ์พฒัน ์คนัธววิรณ ์ โรงเรียนชลกนัยานกุลู    ชลบรุ ี

111 รอ้ยตรี อนสุรณ ์เลียบสงูเนิน  โรงเรียนเตรยีมทหาร    นครนายก 

112 นางสาวสภุคัฉวี  เอี่ยมส าอางค ์ โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา    พิษณโุลก 

113 นายสชุาญสิทธ์ิ  หลา้ค า  โรงเรียนวดัสทุธาวาส    ชลบรุ ี

114 นายวนัชยั  นราวงษ ์  โรงเรียนบา้นนา"นายกพิทยากร"   นครนายก 

115 นายไพศาล วงษ์ระหงษ ์  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี)   กรุงเทพฯ 

116 นางกนกวรรณ สะกีพนัธ ์  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั    ศรีสะเกษ 

117 นางวรรณนภา ธวุวิทย ์  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจนว์ิทยาคม   อ่างทอง 

118 นางสาวอารวีรรณ  ขตัติยะวงศ ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    มหาสารคาม 

119 นางสาววิภารตัน ์พะแป่  โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสิต   ปทมุธาน ี

120 นางสาวอษุา จีนเจนกจิ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์    นครปฐม 

121 นางสาววราพร รศัมีจาตรุงค ์  โรงเรียนล าปางกลัยาณี    ล าปาง 

122 นางอารียา ทองค าสดุ  โรงเรียนสตรียะลา     ยะลา 

123 นางสาวณจุฑุา ธรรมสเุมธ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์    นครปฐม 



124 นางสรุีรตัน ์จุย้กระยาง  โรงเรียนพญารามวิทยา    สรุนิทร ์

125 นายมนตรี พยงุพนัธ ์  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจนว์ิทยาคม   อ่างทอง 

126 นางสาวณฏัฐา  ชนะสิทธ์ิ  โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

127 นางสาวเอือ้อารีย ์จานทอง  โรงเรียนบา้นนา”นายกพิทยากร”   นครนายก 

128 นางสาวพรหทยั ข าพรมราช   โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภฯ์   กรุงเทพฯ 

129 นางสาวลีลาวดี แขกพงศ ์  โรงเรียนไชยาวิทยา     สรุาษฎรธ์าน ี

130 นางสาวจารวี ชภิูรมย ์  โรงเรียนทอ้งเนียนคณาภิบาล   นครศรีธรรมราช 

131 นางสาวพลอยนดัดา ผาบไชย โรงเรียนดอยหลวงรชัมงัคลาภิเษก   เชียงราย 

132 นางรุง่ระวีวรรณ ญาณวารี  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั    ศรีสะเกษ 

133 นางสาวณฐันนัท ์บญุชชู่วย  โรงเรียนสะเดา“ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นสุรณ“์  สงขลา 

134 นางสาวพิมณิชา  ทวีบท  โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์    นครสวรรค ์

135 นางสาวฮกิมะฮ ์อาแวกะจิ  โรงเรียนสตรียะลา     ยะลา 

136 นางสาวสธุาสินี สายทอง  โรงเรียนเทพนาร ี     แพร ่

137 นางสาวประภสัราภรณ ์บาดาล โรงเรียนสระแกว้     สระแกว้ 

138 นางนจุรี มะโนมยั   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั    ศรีสะเกษ 

139 นางสาวกชพร คาค าดวน  โรงเรียนสว่างแดนดิน    สกลนคร 

140 นายภานวุฒัน ์จิตรภิรมย ์  โรงเรียนศรียาภยั     ชมุพร 

141 นางสาวเสาวภาคย ์สงัฆานาคินทร ์ โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

142 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภกัดิ ์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    นครศรีธรรมราช 

143 นางสาวธันยช์นก ชจูนัทร ์  โรงเรียนท่าชนะ     สรุาษฎรธ์าน ี

144 นางสาวเศรษฐนินทร ์ เลิศสกลุ โรงเรียนขุุนุทะเลวิทยาคม    นครศรีธรรมราช 

145 นางสาวพชัรพร อ่อนทอง  โรงเรียนบา้นสวน(จั่นอนสุรณ)์   ชลบรุ ี

146 นางสาวดวงแข ศรคีณุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์    นครปฐม 

147 นายธนกฤต  แกว้ทอง  โรงเรียนสรุาษฎรพ์ิทยา    สรุาษฎรธ์าน ี

148 นางสาวจตพุร เฝือชยั  โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา    สรุาษฎรธ์าน ี

149 นางสาวผกาวรรณ  กลางชมภ ู โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

150 นายเจนบดินทร ์ยศปินตา  โรงเรียนเทพศิรนิทรพ์แุค    สระบรุ ี

151 นายธนศกร ช านาญ  โรงเรียนสมทุรปราการ    สมทุรปราการ 

152 นายชาครติร ์เพิม่พลู  โรงเรียนดีบกุพงังาวิทยายน    พงังา 

153 นางสาวอภสัรา  เกตสุขุ  โรงเรียนสระแกว้     สระแกว้ 

154 นางสาวอรไท คงไพฑรูย ์  โรงเรียนศรียาภยั     ชมุพร 

155 นางสาวธัณยาภรณ ์ภกัด ี  โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

156 นายนชา  วาร ี   โรงเรียนสตรียะลา     ยะลา 



157 นายสรายธุ  โภคะสวุรรณ  โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน   นครปฐม 

158 นางสาวนงลกัษณ ์นกศิร ิ  โรงเรียนมธัยมสิรวิณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา   ฉะเชิงเทรา 

159 นางสาวจรยิา สภุากิจ  โรงเรียนสระแกว้     สระแกว้ 

160 นางสาวกสุมุา เชาวลิต  โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 

161 นางสาวดลนภา  พรรื่นเรงิ  โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สกลนคร 

162 นางนิออนด ์ รอบคอบ  โรงเรียนกนัทรารมณ ์    ศรีสะเกษ 

163 นางสาวศิรพิร   จิ๋วสวุรรณ  โรงเรียนศรียาภยั     ชมุพร 

164 นางสาวกฤษณา  นินทากิจ  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช    นครศรีธรรมราช 

165 นางสาวธีรารตัน ์ ทองงามด ี  โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม    พิษณโุลก 

166 นางธนษิฐา ยงยทุธ ์  โรงเรียนดีบกุพงังาวิทยายน    พงังา 

167 นางสาวพรรณทิพย ์ นาคศรีค า โรงเรียนศรียาภยั     ชมุพร 

168 นายอบัดลุเลาะ สาร ี  โรงเรียนสายบรุี “แจง้ประชาคาร”   ปัตตาน ี

169 นางสาวนนัทน์ภสั วิรตันภ์ทัธิรากร โรงเรียนสารวิทยา     กรุงเทพฯ 

170 นายอาชนะ แสงวงค ์  โรงเรียนนางิว้วิทยาสรรค ์    ขอนแก่น 

171 นายวราพงศ ์ ทองช ู  โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

172 นางวชิลดา ค าเขียว  โรงเรียนเขาชยัสน     พทัลงุ 

173 นางสาวจฑุามณี เผ่าพงศก์าญจน ์ โรงเรียนสระพงัวิทยาคม    ชยัภมู ิ

174 นายเมธี บญุววิฒันานนัท ์  โรงเรียนจนัทรป์ระดษิฐารามวิทยาคม   กรุงเทพฯ 

175 นางสาวชนาธิป อาราธนกลุ  โรงเรียนศรีสวสัดิว์ิทยาคารจงัหวดัน่าน   น่าน 

176 นางซารีม๊ะ  ยาม ู   โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดัปัตตานี   ปัตตาน ี

177 นางสาวพสัตราภรณ ์ ทองมา โรงเรียนตนัหยงมสั     นราธิวาส 

178 นางสาวจารี  สดุจำ านงค ์  โรงเรียนท่าชนะสรุาษฎรธ์านี    สรุาษฎรธ์าน ี

179 นางสาวรุจิลดา นพคณุ  โรงเรียนเมืองศรเีทพ    เพชรบรูณ ์

180 นางสาวนวรตัน ์โสตศิร ิ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั    ศรีสะเกษ 

181 นางอมุาพร  ชยัปรีชา  โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม 

182 นางปิยวรรณ จลุมลู  โรงเรียนพทัลงุ     พทัลงุ 

183 นางสาวสไูวนะ  เบ็ญดาโอะ  โรงเรียนคมัภีรว์ิทยา    ยะลา 

184 นางสาวโนรอลูายดา เจ๊ะอาลี โรงเรียนรือเสาะชนปูถมัภ ์    นราธิวาส 

185 นายธน ธนธ ารงกลุ   โรงเรียนปิยะบตุร ์     ลพบรุ ี

186 นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซมูะ  โรงเรียนสายบรุี "แจง้ประชาคาร"    ปัตตาน ี

187 นายกจิศกัดิ์  ชศูรี   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา    นครศรีธรรมราช 

188 นางจิรารตัน ์ค าผง   โรงเรียนขขุนัธ ์     ศรีสะเกษ 

189 นางสาววาสนา  ป้ันงาม  โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน   นครปฐม 



190 นางพรพิมล  เรืองเพ็ง  โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช

191 นายชาญณรงค ์ สขุชา  โรงเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ 

192 นางสาวศศกิานต ์น่ิมด า  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา    ชมุพร 

193 นางสาวสิธิภรณ ์งามโฉมฉิน  โรงเรียนศรียาภยั     ชมุพร 

194 นางสาวสกุญัญา  นาคอน้  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครนิทร ์กาญจนบรุี    กาญจนบรุ ี

195 นางพิกลุ ค าภีระปาวงค ์  โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม    พิษณโุลก 

196 นางสคุนธา  โคตรโสภา  โรงเรียนวาปีปทมุ     มหาสารคาม 

197 นางสาวกมลวรรณ  วิชยั  โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    มหาสารคาม 

198 นางสาวนฤมล กติยาการ  โรงเรียนอตุรดติถด์รุณี    อตุรดิตถ ์

199 นางสาวธิดารตัน ์กนัยะมี  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม    พิษณโุลก 

200 นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนปูถมัภ ์    สโุขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


