
 

 

แบบฟอร์มรับสมัครโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ผู้ที่ผ่านการสมัครรบกวนเข้าไลน์กลุ่มวิชาตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อให้สะดวกในการติดต่อและเตรียมความพร้อมในการอบรมออนไลน์ 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
1 นาวสาวกนกวรรณ ทองเรือนเหมือน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
2 นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
3 นางสาวกัญญาวีร์ พ่วงลาภ โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิชาคณิตศาสตร์ 
4 นางสาวจันทิมา ศิริฤกษ์พัฒนกุล โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
5 นางจิรภา นุชทองม่วง โรงเรียนกวดวิชาจิตวิสุทธิ์ศึกษา อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
6 นางจิรัชยา สามสี โรงเรียนวิสุทธรังษี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  วิชาคณิตศาสตร์ 
7 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
8 
 

นางสาวชลลดา ปูรณโชต ิ โรงเรียนเทศบาล๓วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา)  
อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 

วิชาคณิตศาสตร์ 

9 นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
10 นางก่องกาญจน์ ศรีโยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
11 นางจินตนา หงษา โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
12 นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
13 นางเฉลิมขวัญ สุขโยธิน โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
14 นางณิชนันทน์ เปรมสุข โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิชาคณิตศาสตร์ 
15 นางธมลวรรณ อิทิสาร โรงเรียนงิว้รายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
16 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
17 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
18 
 

นางน้ าค้าง เลิศนา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

19 นางนิราวดี สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา อ. ทับสะแก จ. ประจวบฯ วิชาคณิตศาสตร์ 
20 นางประไพ บุญอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน (พวงสรินทร์ราษฎร์วิทยา) วิชาคณิตศาสตร์ 
21 
 

นางวรรณภา นิติประพุทธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี 

วิชาคณิตศาสตร์ 

22 นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาคณิตศาสตร์ 
23 
 

นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

24 นางศิริลักษณ์ ภูถาวร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
25 
 

นางสาวโยษิตา ศรีค ายงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กทม. 

วิชาคณิตศาสตร์ 

26 นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
27 
 

นางสาวกมลลักษณ์ โยแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 

วิชาคณิตศาสตร์ 

28 
 

นางสาวกรกมล แกล้วกล้า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

29 
 

นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

30 นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
31 
 

นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 

วิชาคณิตศาสตร์ 

32 นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
33 นางสาวจันทร์ทา ตันติศักดิ์ศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
34 
 

นางสาวจารุวรรณ สิทธิชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

35 นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี วิชาคณิตศาสตร์ 
36 นางสาวจิรารัตน์ โสนุช โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
37 นางสาวจุฑามาศ กิจบุญชู โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
38 นางสาวจุไรรัตน์ วัชราไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
39 นางสาวชลธิชา จันทร์เนตร โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
40 นางสาวชลลดา ปูรณโชต ิ โรงเรียนเทศบาล๓วัดใหม่อัมพวันฯ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  วิชาคณิตศาสตร์ 
    



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
41 
 

นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี 

วิชาคณิตศาสตร์ 

42 นางสาวชัชดา ครองตน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วิชาคณิตศาสตร์ 
43 นางสาวฐิติกานต์ เพ่ิมทองเผือก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
44 นางสาวณัฐธยา เอี่ยมสีใส โรงเรียนเพ่ิมวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
45 นางสาวดุษณี ทองประศรี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
46 นางสาวทับทิม แสงอินทร์ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
47 นางสาวธิดารัตน์ นิ่มนุช โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
48 นางสาวนพรัตน์ คุ้มสมบัติ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
49 นางสาวนันทวัน ฉิมวัย โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
50 นางสาวน้ าฝน รอดทิม โรงเรียนสารสิทย์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
51 นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
52 นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่ า โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
53 นางสาวปาจรีย์ มาตรวิจิตร โรงเรียนวัดวังพระนอน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
54 นางสาวพรทิพย์ จินดา โรงเรียนวังตาลวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
55 นางสาวพรรณธิดา อดิเรก โรงเรียนวัดวังพระนอน อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
56 นางสาวพัชชา จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
57 นางสาวพัชรีพร โต๊ะเถื่อน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
58 
 

นางสาวพัทธ์ชนก เกษโร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
59 นางสาวพิชญามน เกษมคุณ โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาคณิตศาสตร์ 
60 นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
61 นางสาวเพ็ญศรี อ่อนตาผา โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
62 นางสาวภัสสราภรณ ์ทองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทะเลบก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
63 
 

นางสาวมณฑาทิพย์ คงประเสริฐ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

64 นางสาวมณีนุช นุ่มจิตต์ โรงเรียนร่มเกล้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
65 นางสาววรรณนภา. แซ่ตั้น โรงเรียนบ้านหนองกะโดน อ.นครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
66 นางสาววาสิณี นักฟ้อน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พานิชอุทิศ) อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
67 
 

นางสาวศยาพร. ศรัทธาผล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

68 นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาคณิตศาสตร์ 
69 
 

นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์  
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

วิชาคณิตศาสตร์ 

70 นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
71 นางสาวสายฝน กาฬภักดี โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
72 นางสาวสายพิรุณ หนักไหล่ โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
73 นางสาวสาวิตรี ถนอมชาติ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
74 
 

นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
75 
 

นางสาวสิตา ดารา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วิชาคณิตศาสตร์ 

76 นางสาวสุธิมา สังข์ศิริ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
77 นางสาวสุนันทา โพธิ์รุ่งแจ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
78 นางสาวสุนิษา วุฒิภักตร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
79 นางสาวสุพัตรา เลิศสมจิตร โรงเรียนวัดลาดตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
80 นางสาวสุรัณญา ล้ าเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
81 นางสาวเหมียวดี สระเงินสิงห์ โรงเรยีนเมืองพัทยา 7(บ้านหนองพังแค) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
82 นางสาวอรวรรณ ทับทิมเขียว โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
83 นางสาวอาภาพรรณ มีดี โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาคณิตศาสตร์ 
84 นางสุริเยศ แก่นจ าปา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง๒ บ้านบุ่งไสล่ อ.วังสะพุง จ.เลย วิชาคณิตศาสตร์ 
85 นางสุวิมาศ เสมประวัติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
86 นางอรพินท์ วงศ์รส โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บ ารุง) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
87 นายกิตติภณ บัวคล้าย โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
88 นายเฉลิม ก๊กใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วิชาคณิตศาสตร์ 
89 นายชนะการ เลี้ยงอ านวย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
90 นายชัชวาลย์ บุญสงค์ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา วิชาคณิตศาสตร์ 
91 นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วชิาคณิตศาสตร์ 
92 นายธาดา กลีบทอง โรงเรียนบ้านเขาก าแพง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
93 นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
94 
 

นายประสิทธิ์ สอนทรง โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูประถัมภ์) อ.บ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

วิชาคณิตศาสตร์ 

95 นายพงษ์พัฒน์ แก้วสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
96 นายพีระพงศ์ สิรสุนทร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
97 นายมนตรี แต่งจันทร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
98 นายวริทธิ์นันท์ หนูกระจ่าง โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาคณิตศาสตร์ 
99 นายศักดา ปานรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
100 

 
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
วิชาคณิตศาสตร์ 

101 นายสมาน สระจูม โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
102 นายสาธิต นุ่นอ่อน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
103 นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.นครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
104 นายสุพัฒน์ กนกพจนานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
105 นายสุเมธกฤต น าลาภสุขพิพัฒน์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
106 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
107 นางสาวประภัสสร ชมภูพวง โรงเรียนวัดศุขเกษม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
108 นางสาวปาณิสรา ศุขหมอก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
109 

 
นางสาวพัชรพร ถ้วยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตปทุมวัน  

จ.กรุงเทพมหานคร  
วิชาคณิตศาสตร์ 

110 นางสาววันทนา พลภักดิ์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
111 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษปศร กาฬภักดี โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
112 นางวาสนา สระแพงแก้ว โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
113 

 
นางสาววิรากร บุญชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
วิชาคณิตศาสตร์ 

114 นางสิยากรณ์ สีทา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาคณิตศาสตร์ 
115 นางสุกัญญา เมฆฉาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนวงบวช จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
116 นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน์ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม อ.พนมทวน กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
117 นางสาวสุดารัตน์ รัตนทองคง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พานิชอุทิศ) อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
118 นายสุทัศน์ บุญวัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
119 นางสาวเสาวลักษณ์ อรัญพันธ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
120 นางอภิรดา ทั่นเส้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
121 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
122 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 
123 นายเอกภพ สระทองจุด โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
124 นางสาวนภสร ยศราวาส โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาคณิตศาสตร์ 
125 นางสาวจันทิมา  ศิริฤกษ์พัฒนกุล โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ 

 


