
 

 

แบบฟอร์มรับสมัครโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ผู้ที่ผ่านการสมัครรบกวนเข้าไลน์กลุ่มวิชาตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อให้สะดวกในการติดต่อและเตรียมความพร้อมในการอบรมออนไลน์ 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
1 
 

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอ านวยกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

2 นายกฤษณะ สุขเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
3 นางคนึงนิต สาฆะ โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
4 นางจรรยา เจริญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (พานิชอุทิศ) อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
5 นายจรัล สวัสด ี โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวจริยา เอี่ยมศรีทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
7 นางสาวกิ่งแก้ว พรจิรวิชญ์ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
8 นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
9 
 

นางสาวภาวิณี สุนทรเนตร โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" อ.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
10 นางสาววิยดา แสงศรี โรงเรียนหนองกะโดน อ.เมือง นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
11 
 

นางกนกวรรณ ชุนถนอม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

12 นางกรุณา แสนประเสริฐ โรงเรียนวัดวังน  าเขียว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
13 
 

นางกัลย์สุดา กาสินธุ์พิลา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

14 นางกานต์พิชชา เกตุแก้ว โรงเรียน บ้านดงเกต ุอ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
15 นางจารวี ลัดดากุล โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
16 นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
17 นางณัฐกานต์ บุญชอบ โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
18 
 

นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

19 นางนงเยาว์ วระกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
20 นางนันธิญา บุตรไทย โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
21 นางบัณฑิตา ศิริคันธะมาต โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
22 นางพัฒนี นุ่นชูคัน โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
23 นางพินรุ่ง สอดศรี โรงเรียนพระแฐมวิทยาลับ อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
24 นางภัคเบญญาภา เมฆอินทร์ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ.แพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
25 นางมัทนี เสียงเสนาะ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
26 นางรัตนา หิรัญโรจน์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
27 นางรัตนา หิรัญโรจน์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
28 นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
29 นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
30 
 

นางสายสุณีย์. หงษ์โต โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์. อ.บางปลาม้า.  
จ.สุพรรณบุรี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

31 นางสาวสาลิกา ส าเภาทอง โรงเรียนบ้านสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
32 นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
33 นางสาวกฤติยา คงทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
34 นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
35 นางสาวคันธารัตน์ จีนจ ารัส โรงเรียนอรุณวิทยา อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวจารุวรรณ เลื่อนเเก้ว โรงเรียนก าเเพงเเสนวิทยา อ.ก าเเพงเเสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
37 นางสาวจุฑามาศ บุญเสถียร โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
38 นางสาวโชติกา ศรีค าไทย โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
39 นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อ.ดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
40 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
41 นางสาวทิตยาภรณ์ สุขโข โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
42 นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
43 
 

นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดขา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ แขวง คลองกุ่ม เขต บึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

    



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
44 
 

นางสาวนริศรา แกรอด โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์ ) อ.บ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

45 นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี  วิชาวิทยาศาสตร์ 
46 นางสาวนฤมล เวชศาสตร์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
47 นางสาวนันธิดา สุขประเสริฐ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
48 
 

นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี  

วิชาวิทยาศาสตร์ 

49 
 

นางสาวบาจารีย์ รอดสุด โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ  
จ.อ่างทอง 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

50 นางสาวปาริชาติ บุญเสวก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.นครปฐม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
51 
 

นางสาวปิยะวรรณ ล าพุทธา โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน  
จ.กรุงเทพมหานคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

52 นางสาวผกา ภูผา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
53 นางสาวพิมพิไล  พรหมชนะ โรงเรียนวัดเบญพาด  ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  วิชาวิทยาศาสตร์ 
54 นางสาวพิมลรัตน์ ผลาชีวะ โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
55 นางสาวเพชรมณี โภคาพานิช โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
56 นางสาวภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
57 นางสาวภัททิยา โสมภีร์ โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
58 นางสาวมณทิตา ไกรจ าเนียร โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
59 นางสาวมิ่งขวัญ บุญยว โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อฺเทือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด รายวิชาที่สอน 
60 นางสาวรภากัญ จอกจอหอ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
61 นางสาวรสริน บัวดวง โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
62 นางสาวรัชนีกร ภูตันวงศ์ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
63 นางสาววรรณวิสาข์ รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
64 นางสาววราภรณ์ อยู่สงค์ โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
65 นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
66 นางสาววาสนา ปั้นงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
67 นางสาววิภาพรรณ ชนะภักดิ์ โรงเรียนบางหลวงวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
68 นางสาวศศิวิมล โสขุมา โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
69 นางสาวศิริกมล ภาคภูมิ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
70 นางสาวศิริพร ดอนม่วง โรงเรียนวัดรางกร่าง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
71 นางสาวสมใจ. นุ่นขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
72 
 

นางสาวสาลิกา ส าเภาทอง โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

73 นางสาวสิริวรรณ มุสิกวัตร โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี วิชาวิทยาศาสตร์ 
74 นางสาวสุชญา บุญทัศนา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  วิชาวิทยาศาสตร์ 
75 นางสาวสุภาพร โสภา โรงเรียนบ้านบ่อระแหง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
76 นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน ์ โรงเรียนบ้านไผ่แปบกแม่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
77 นางสาวอทติยา เทพวงษ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
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78 
 

นางสาวอนงค์ ทิมหอม โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) อ.นครชัยศรี  
จ.นครปฐม 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

79 นางสาวอภิชญา เดชชาย โรงเรียนวัดรางกร่าง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
80 นางสาวอรนุช นามปัญญา โรงเรียนวัดจ าปา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
81 
 

นางสาวอังค์สร กฤตนันท์ โรงเรียนวัดน  าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)  
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

82 นางสาวอาริสา คล้ายข า โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
83 
 

นางสาวอุษา วงษ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อ.สองพ่ีน้อง  
จ.สุพรรณบุรี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

84 นางสาวไอลดา ปริญานุภาพ โรงเรัยนประชินนุสรณ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
85 นางสุธามาศ ทวีศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
86 นางสุพัตรา สร้อยน  า โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
87 นางสุมันตา พุ่มประทีป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
88 นางอัญชลี เลิศพานิช โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
89 
 

นายเกรียงไกร สังข์ทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

90 นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค ์ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
91 นายชุ่มชาญ ชุ่มชื่น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
92 
 

นายดลภูมิ สุริยันต์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ.บ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
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93 
 

นายดวงอนุชา บัวงาม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

94 นายตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
95 นายทัศนะ ค าทมูล โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี วิชาวิทยาศาสตร์ 
96 นายธีระศักดิ์ เจือกโว้น โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
97 นายน่านนที ศรีราษฎร์ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
98 นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
99 นายปิติพงศ์ ฮะเจริญ โรงเรียนวัดหนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
100 นายพงศกร รอดจินดา โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
101 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
102 นายภชพน เชื่อมทอง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
103 นายภูดิส เหล่าสิม โรงเรียนวังตาลวิทยา อ าเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี วิชาวิทยาศาสตร์ 
104 นายวิทยาพงษ์ ธีระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสหวิทย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
105 นายวีระพงษ์ ทิแพง โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
106 นายศิรธันย์ เกียรติโสภณรักษา โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
107 นายสรายุธ โภคะสุวรรณ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
108 นายสิทธิเดช ฐานบัญชา โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
109 นายอภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
110 นายอานุภาพ พ่ึงอุบล โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม8 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
111 นางพรรณนิภา ศรีท้าว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ วิชาวิทยาศาสตร์ 
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112 นางพรรณี อุดมโภชน์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
113 นายพิบูลย์ อินนา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
114 นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
115 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วนพ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 
116 ว่าที่ร.ต.หญิงสุนิสา นุ่มด ี โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วิชาวิทยาศาสตร์ 
117 ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ โสเสมอ โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
118 นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
119 นางสาวสุธาสินี วงศ์พรหม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
120 นางสาวสุภรพิทย์ บุญพรวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งดินด า อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
121 นายเสริมศักดิ์ วรรธนอารีย์ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วิชาวิทยาศาสตร์ 
122 นางสาวตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
123 นายธงชัย  บ ารุงรัฐ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
124 นริศรา ซุ่นทรัพย์ วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ 
125 นางสาวพลอยศิริ พุทธรักษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
126 นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 
127 นายธีรวัฒน ์สุดมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วิชาวิทยาศาสตร์ 

 


