
 

 

 

                   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน 
             โครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8 (สมัครออนไลน์) 

รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-นามสกลุ  โรงเรียน  จังหวัด 
10101 นางสาว พิไลลกัษณ์ กาบบาลี สุรวิวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
10102 นางสาว วรันภทัร  รัตนการุณจิต นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ 
10103 นางสาว ภทัราวรรณ ศุภเลิศ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ 
10104 นางสาว ทาริกา ไตยน า วงัพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์ 
10105 นางสาว ศริญญา  วรรณา ทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา ก าแพงเพชร 
10106 นางสาว พชัระ จ าปานา จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น 
10107 นาย สมทบ สีริต กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย ์
10108 นางสาว อรณิชา ดิษทบั ตะพานหิน พิจิตร 
10109 นางสาว รัชฎาพร วชัรวิชานนัท ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา 
10110 นางสาว ธณัฏฐา คงทน สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
10111 นางสาว มนรวสั รวยธนพานิช สุรวิวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
11112 นางสาว ภทัรนนัท ์ช่ืนเรือง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร 
11113 นางสาว อญัชลี แทบทาม สงขลาวิทยาคม สงขลา 
11114 นางสาว อภิวรรณ สุวรรณโชติ ลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง ปราจีนบุรี 
11115 นาย หฤษฎ ์ มะเสมา ช่ืนชมพิทยาคาร มหาสารคาม 
11116 นาย ณัฐพงษ ์ยอดบุญเฮียง โกรกพระ นครสวรรค ์
11117 นางสาว อภิชญา ส ารองทรัพย ์ พงัโคนวิทยาคม สกลนคร 
11118 นาย กฤษดา ทินราด โนนสังวิทยาคาร หนองบวัล าภู 
11119 นางสาว สุภาวรรณ ฉลาดธญักิจ สว่างอารมณ์วิทยาคม อุทยัธานี 
11120 นางสาว พรนภา จ าปาศรี ผาขามวิทยายน ขอนแก่น 
11121 นางสาว ภทัรวดี หลา้เชียงของ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร 
     
     
 
     

 

 
 



 
รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-นามสกลุ  โรงเรียน  จังหวัด 
12122 นางสาว กนกทิพย ์ ยาทองไชย สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
12123 นาย จิรวฒัน์ โลกายทุธ์ สันติวิทยาสรรพ ์ เลย 
12124 นาย ศุภมิตร เหลง็หวาน บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 
12125 นาย ธีระสิทธ์ิ ดิสกุล เรืองวิทยพ์ิทยาคม ก าแพงเพชร 
12126 นางสาว กฤษติยาภรณ์ ไชยวรรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 24 จงัหวดัพะเยา พะเยา 
12128 นาย สุริยะ โสชา้ง มธัยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 
12129 นางสาว อาอีเส๊าะ ดือราแม ไมแ้ก่นกิตติวิทย ์ ปัตตานี 
12130 นางสาว สายธาร  ตนัดี กาวิละวิทยาลยั เชียงใหม ่
12131 นาย วรพฒัน์  มนัห้วย บา้นห้วยไคร้ เชียงใหม ่
13132 นาย อดิศร์ เกิดมณี ระยองวิทยาคม ระยอง 
13133 นางสาว ธญัวรัตน์ พิณพาทย ์ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี 
13134 นาย จตุรพร น่ิมเจริญ สุรวิวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
13135 นางสาว ปานหทยั จิตตางกูร ฮอดพิทยาคม เชียงใหม ่
13136 นาย พงศธร ปัญญานุกิจ  หาดใหญ่วิทยาลยั ๒ สงขลา 
13137 นางสาว ภรทิพย ์สุภทัรชยัวงศ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ภูเก็ต 
13138 นางสาว ศุภรัสม์ิ คา้ยาดี อู่ทอง สุพรรณบุรี 
13139 นาย วชัรากร คงรอด สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กทม. 
13140  ภาวิณี วฒันวานิชย ์ บา้นเติมฝัน สุโขทยั 
13141 นางสาว อมรรัตน์ งามบา้นผอื บางปะกง “บวรวิทยาบน” ฉะเชิงเทรา 
14142 นางสาว วิภาวรรณ อุตจนัทร์ ล าปางกลัยาณี ล าปาง 
14143 นาย คมสัน กอ้นเพชร ผาแดงวิทยาคม เพชรบูรณ์ 
14144 นางสาว วีรยา รัตนอุทยักูล แม่โถวิทยาคม เชียงใหม ่
14145 นาย ธีรพฒัน์ จนัทะคุณ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ 
14146 นางสาว เนตรนะภา  พวงไทย ตะพานหิน พิจิตร 
14147 นาย รณกฤต ไชยทอง นานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์ สุขมุวิท 107 กรุงเทพมหานคร  
14148 นางสาว ชนิถา จุย้ประเสริฐ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
14149 นางสาว อารยา  โพธ์ิทอง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์
14150 นางสาว ภทัรสุดา รักทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
14151 นางสาว ขนิษฐา โคตรหานาม เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ 
 
 
 
     



     
รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-นามสกลุ  โรงเรียน  จังหวัด 
15152 นางสาว หทยัรัตน์ มีแสง ปากพนงั นครศรีธรรมราช 
15153 นางสาว จิราวรรณ ทองใบ บางปะกง"บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา 
15154 นางสาว ซยัยานี โตะเป๊ะ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ยะลา 
15155 นางสาว พชัราภา เตจาค า เขากะลาวิทยาคม นครสวรรค ์
15156 นาง ดวงฤดี  ไชยเขต ราชินี กรุงเทพมหานคร 
15157 นางสาว ฐิติมา อรุณเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี กาญจนบุรี 
15158 นางสาว นราภรณ์ ดวงมณี แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ 
15159 นาง นลินี โชติรักษ ์ บา้นบางแกว้(ส านกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห4์4) เพชรบุรี 
15160 นางสาว ศิริวลัย ์ชิณวงษ ์ ราชินี กรุงเทพ 
15161 นางสาว อภิญญา งามดี เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 
16162 นาย ณภทัร ศิริธีรพนัธ์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 
16163 นาย กฤตกร สภาสันติกุล สภาราชินี 2 ตรัง 
16164 นางสาว ณัฐฐิณีภรณ์  ศรีสุขใส อ่าวลึกประชาสรรค ์ กระบ่ี 
16165 นางสาว สาริกา สุขวานิตย ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 
16166 นาย วชัรนนท ์แกว้ค าลา วดัราชสิงขร กรุงเทพฯ 
16167 นางสาว กนัยารัตน์  จนัทระ คิชฌกูฏวิทยา จนัทบุรี 
16168 นางสาว เสาวลกัษณ์ ชูเรือง บา้นแพรกประชาสรรค ์ พระนครศรีอยธุยา 
16169 นาย ราชนั บุตรดี บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา 
16170 นางสาว ดวงพร ศรีครินทร์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 
16171 นาย สืบสกุล  ขตัติยะวงศ ์ มธัยมโพนเพก็ ขอนแก่น 

 

ค าแนะน า :  

1. ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้อบรมผา่นระบบ Zoom โดยลงช่ือตามรหสัท่ีประกาศมาน้ี คือ รหสั (เลข 3 ตวั) ตามดว้ย จุด โดยไม่ 

    เวน้วรรค แลว้ตามดว้ยช่ือและนามสกุล เป็นภาษาไทย เช่น 001.XXX   XXXX  

    (กรุณาจดบนัทึกเลขรหสัของท่านเพื่อใชใ้นการเขา้หอ้งอบรมฯ)   

2. ติดตามรายละเอียดการ ขั้นตอนการเขา้อบรม และเตรียมความพร้อมต่างๆ ไดท่ี้ www.chemsocthai.org/ดาวเคมี  
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