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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

1 นางจันทนา สักคุณา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี

2 นางสาวยาใจ มาชู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี

3 นายสันติ ศรีวิเชียร โรงเรียนพนมเบญจา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี

4 นางซารีฟ๊ะห์ หมีนพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบ่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

5 นางสาวนางสาวกานต์ชนก กานต์นภัทร โรงเรียนกาณจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

6 นายอภิสิทธ์ิ อยู่เมือง โรงเรียนพนมเบญจา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

7 นางสาวอาริสา จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

8 นางสาวนฤมล เข็มจันทร์ โรงเรียนพนมเบญจา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

9 นายยาเซร์ หะสาเมาะ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

10 นางณฐา สิทธิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

11 นางสาวนิศาชล างวนสิน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

12 นางสาวดาริกา เขียมวัชนะ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

13 นางภานุวัฒน์ สงแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

14 นางสาวปิณิดา ไทยวงษ์ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

15 นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสด์ิ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

16 นางสาวนางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์ โรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

17 นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง โรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

18 นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

19 นายสุทัศน์ ไคลมี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

20 นางจินตนา หนูอินทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

21 นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

22 นางดาราณี ถือความสัตย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

23 นางสาวพัชรี สรวยล้ า โรงเรียนวิสุทธรังษี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

24 นางสาวศิริกมล ภาคภูมิ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

25 นายศิวัช ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

26 นายวิริยะ กิติกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

27 นางสาวอรอุมา ตนประเสริฐ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

28 นางสาววนิดา จารุวรรณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

29 นางสาวไพรินทร์ ต๋าค า โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

30 นางสาวสมฤทัย พาที โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน
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31 นางสุรินทร์ ภักด์ิวิไลเกียรติ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

32 นางสาวอมลวรรณ กล้าหาญ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

33 นางสาวมุทิตา เอ่ียมทิพย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

34 นางสาวรัตนา เวทการ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

35 นางสาวปรียารัตน์ แกล้วกล้า โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

36 นางสาวนันทกานต์ ตะเกิงผล โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

37 นางสาวมณีรัตน์  ธารพานิช โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

38 นางสาวฐิติชญา โพธ์ิแก้ว โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

39 นางมลระวี. ช่วงชัย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

40 นางสาวชลิตา เครือแหยม โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

41 นายเจนณรงค์ เสาวงค์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

42 นายกิตติพงศ์ ก้อนสันทะ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

43 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

44 นายวิโรจน์ สามสี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี

45 นางสาวปริยากร หนูปัทยา โรงเรียนนามนพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

46 นางสาวมลฤดี ภูย่ิง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

47 นายสุขสันต์ จ าเริญสัตย์ โรงเรียนกมลาไสย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

48 นางสาวเมธินี ศรีแพงมน โรงเรียนค าม่วง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

49 นางสุภิดา อนันตภักด์ิ โรงเรียน พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

50 นางมัลลิกา. อุทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

51 นางหฤทัย นวลบัตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

52 นายอมรฤทธ์ิ อุทรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

53 นางสาวมณฑิตา สาสนะ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ก าแพงเพชร

54 นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ก าแพงเพชร

55 นางสาววิมล เกษแก้ว โรงเรียนลานกระบือวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

56 นางสาวธันย์ชนก สีวิจ๋ี โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

57 นางสาวจุฑามาศ เมฆี โรงเรียนพิไกรวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

58 นางเนตรดาว ค าวงศ์วาลย์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

59 นายอานุภาพ พ่วงสมจิตร โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

60 นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร
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61 นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

62 นางสาวดลนภา ม่ันแก้ว โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

63 นางจักษณาพัต พารา โรงเรียนเสลภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

64 นายทวีศักด์ิ ภู่ชัย โรงเรียนสระแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

65 นางสาวสายดาว รักษาทรัพย์ โรงเรียนคลองพลูวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

66 นายพัฒน์ชนน คงอยู่ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

67 นายจักรกรี โพธ์ิศรี โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

68 นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

69 นายสุพศิน ปลุกใจราษฎร์ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

70 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

71 นางสิริกร บุญเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง

72 นายวิวัฒน์ นาคชัย โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

73 นางจันทิมา  อุทัยกลม โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

74 นางกิตต์ิรวี ชัยอนันต์วรนาถ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

75 นายรณชัย ก่ิงแก้ว โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

76 นางจารุวรรณ โดยอาษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

77 นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

78 นางสาวรัตติยา โลแพทย์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

79 นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

80 นางสาวกาญจนา นามา โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

81 นางสาวนวพร บุญมา โรงเรียนชลบุรีสุขบท ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

82 นางสาวนิตยา แปงการิยา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

83 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ โรงเรียนสิงหสมุทร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

84 นางสาวปวิตรา วินทะชัย โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

85 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

86 นางสาววิชยา มีวงค์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

87 นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

88 นางอารดา สิงหวิบูลย์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

89 นางมณีรัตน์ จิตปรีดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

90 นายณัฐชนน ตาปราบ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

91 นางสาวศิริกัญญา ชัยพัฒน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

92 นายมงคล ปัญญาสิทธ์ิ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

93 นางรุจิรา มาลาทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

94 นางสาวอ าพร ฟ้าห่วน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

95 นายไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

96 นายพชรกร พ่ัวแพง โรงเรียนคูเมืองวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

97 นางสาวดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกล่ิน โรงเรียนศรียาภัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

98 นางสาวน้ าค้าง สวัสด์ิประดิษฐ์ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

99 นายชินวัตร บุญก้ า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่

100 นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน โรงเรียนแม่แตง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

101 นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

102 นางบุศรา ปาระมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

103 นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์ โรงเรียนจอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

104 นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

105 นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

106 นางนสงนงเยาว์ จินาวงค์ โรงเรียนสันติสุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

107 นายอนุวัฒน์ อนวัช โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

108 นางบุญศรี แสนศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

109 นางสาววรรณวนัช อัครธราดล โรงเรียนวัดปากแจ่ม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

110 นางสาวพรรณอร ประเทศ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี

111 นางสาวสุจินดา ชัยทอง โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

112 นางจารุณี จิตสุภานันท์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

113 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

114 นางสาวหน่ึงฤทัย เกียรติพิมล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

115 นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล โรงเรียนห้วยยอด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

116 นางสาวนางสาวอัมภิรา แก้วหนูนวล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

117 นางสาวจามรี สินจรูญศักด์ิ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

118 นางสาวม่ิงมุก สุทธิกิตติพงศ์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

119 นางสาวเนาวภรณ์ กาสังข์ โรงเรียนทุ่งยาว ผดุงศิษย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

120 นางสาวด ารัสศิริ สัจจา ธรรม โรงเรียนสตรี ประเสริฐศิลป์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

121 นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตัง โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

122 นายไชยวัฒน์ ปาเชนทร์ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

123 นางสาวปวิชญา เป็งแดง โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

124 นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

125 นางฐานิช จันทร์ต๊ะ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

126 นางสาวเกตน์สิรี สุวรัตน์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

127 นายณัฐวุฒิ หลอมทอง โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

128 นายภูมิ ประยูรโภคราช โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

129 นายดนัย ไทยมี โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

130 นางสาวนรินทร์ มาชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก

131 นายวันชัย นราวงษ์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

132 นางสาวเอ้ืออารีย์ จานทอง โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

133 นางสาวสุธทิพย์ พันธ์วัฒนะ โรงเรียนองครักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

134 นางจันทร์จรัส จิรฐาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สมุทรปราการนครปฐม

135 นางสาวสุนันทา ชมเจริญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สมุทรปราการนครปฐม

136 นางอุมาพร ชัยปรีชา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

137 นางสาววรรณธมล บุตรดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

138 นางสาวนฤมล ศิริธานันท์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

139 นายจตุรงค เจริญรัตน์ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

140 นางสาวกนิษฐา ศรีถาพร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

141 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

142 นางสาวกร่ิงแก้ว นวลศรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

143 นางสาวธัญญาณี โชคกาญจนกุล โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

144 นางสาวรัชพร ว่องไว โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

145 นายยุทธนา คะสุดใจ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

146 นางศินีนาฎ. วงค์ศรีชา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

147 นายสุทธิชัย นาคะอินทร์ โรงเรียนบ้านผ้ึงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

148 นางจงจิต การสอน โรงเรียนบ้านผ้ึงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

149 นางสาวขนิษฐา เส โรงเรียนบ้านผ้ึงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

150 นางอ านวย เค่ียงค าผง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม
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151 นางสาวรุจิราวรรณ จันสว่าง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

152 นางสาวกานต์รวี สุรวาทกุล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

153 นายนพดล แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

154 นายวรสิทธ์ิ กิจเจริญ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

155 นาง พิมลรัตน์ โพธ์ิสุ โรงเรียนนาเด่ือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

156 นางภาวิณี สุพลแสง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

157 นางสาวภารดี วิชาผา โรงเรียนธาตุพนม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

158 นางสาวจามจุรี นามอ านาจ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

159 นางสาวกัลญา อินทร์จอหอ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

160 นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่ โรงเรียนขนอมพิทยา สมุทรปราการนครศรีธรรมราช

161 นางสาวรัชนก บัวอ่อน โรงเรียนขนอมพิทยา สมุทรปราการนครศรีธรรมราช

162 นายเดชา บุญทอง โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

163 นางสาวฤทัย สุขเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาภาคใต้ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

164 นางสาวศิรัสสุดา แก้วกระจก โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

165 นายรัตนชัย ตัญญะ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

166 นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

167 นางสาวกิตติมา โอพ่ัง โรงเรียนทรายขาววิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

168 นางสาวสุภาวดี สุขผอม โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

169 นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

170 นางสาวชุติกาญจน์ ว่องวิการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

171 นางสาวสุภาพรรณ จิตรนุสนธ์ิ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเส้ียว) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

172 นางสาวเบญจพร พุ่มนวล โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

173 นางสาวสุกัญญา น่ิมพันธ์ุ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

174 นางสาวชนิดา ช่วยประสม โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

175 นางสาวทัศนียา จันตะเภา โรงเรียนโกรกพระ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

176 นางยุพา เตชสุนทรกุล โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

177 นางพิมพ์มนัส คงเมฆ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

178 นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

179 นางสาวพิมพ์ขวัญ โคกครุฑ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

180 นายพงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักด์ิ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
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181 นายชญานนท์ รักษาศรี โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

182 นางภัทรธิราภรณ์ เบญจมาภา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

183 นางสาวศุภลักษณ์ แป้นเพชร โรงเรียน วังบ่อวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

184 นางสาวสุภาพร สิงห์เดช โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

185 นางสาวพนิดา ดีภู่ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

186 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

187 นางสาวอรชีรา อนุบุตร โรงเรียนวังบ่อวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

188 นางสาวอมรรัตน์ จรรยา โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

189 นางพัชรี ทองธานี โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

190 นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา โรงเรียนราษฎร์นิยม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

191 นายเกียรติศักด์ิ จันทร์อุป โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

192 นายศิรชัช ชนะค้า โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

193 นางสาวธิตินันท์ นาจาน โรงเรียนปากเกร็ด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

194 นางสาวเรณุกา วนิชพิมลอนันต์ โรงเรียนไทรน้อย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

195 นายไกรวัชร บัวเทศ โรงเรียนปากเกร็ด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

196 นางดวงฤดี ยอดบุดดี โรงเรียนบึงกาฬ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

197 นางสุภาพร พลพุทธา โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

198 นางสาวนางสาวณัฐกาญจน์ สินธุไสย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

199 นางสาวมณีรัตน์ กล่ินตัน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

200 นางสาวธันยพร โปร่งทะเล โรงเรียนช านิพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

201 นางสาวประภาศรี ส่ิวไธสง โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

202 นายธนพัฒน์ ศิริส าราญ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

203 นางอรัญญา หมอกไชย โรงเรียนพุทไธสง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

204 นางสาวสราวลี มาประจวบ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

205 นายนายรุ่งโรจน์ หวังชม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

206 นายสิงขร สมันสุข โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

207 นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง โรงเรียนพระครูพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

208 นางสาวสราลีย์ ศรีปัญญา โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

209 นางอรอนงค์ เข่ือนม่ัน โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

210 นางสาวกฤษฎ์ิติกานต์ เสมประเสริฐ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
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211 นายวิทยากร อินทร์ส าราญ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

212 นางสาววิสุตา อรุณศรี โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

213 นางสาวฐิติมา อรุณไพร โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

214 นางปัทมา ชนะสงคราม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

215 นางสาวจารุณี เริกชัย โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

216 นายบุญมา เวียงนนท์ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

217 นางสาวอังคณา ปาสานะโม โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

218 นางสาวมัญชริน ด าช่วย โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

219 นางสาวเกศศิรินทร์ มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

220 นายปารเมศ วรรณทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี

221 นายวิจินต์ รวมฉิมพลี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี

222 นางสาวจรุงจิต สินอนันต์ โรงเรียนปทุมวิไล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

223 นางวรันณ์ธร บัวค าภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

224 นางสาวยศวรรณ นวลละออ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

225 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

226 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

227 นางสาวชฎาพร อมรรัตน์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

228 นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

229 นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพร โรงเรียนทับสะแกวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

230 นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

231 นางสาวสุภัทรา อรัญนาค โรงเรียนทับสะแกวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

232 นางสาวจุฑารัตน์ การภักดี โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา ส านัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

233 นางสาวจณิสตา กองค า โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

234 นายอโนชา สะอาดตา โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

235 นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง โรงเรียนกบินทร์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

236 นางสาวบัลกีส สะอิ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

237 นางมารียา อุมาลี โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

238 นางสาวกมลชนก ชีวะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

239 นางสาวนูรีณ เจ๊ะโซะ โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

240 นางสาวซีตีเราะห์มะห์ กอและ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
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241 นางขวัญกมล จางวิริยะ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

242 นางขวัญฤทัย เท่ียงจันทราทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

243 นางณิราพร อิทธิยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

244 นายช านาญ อิทธิยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

245 นางอรอุมา แซ่ต้ัง โรงเรียนเกาะยาววิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง

246 นายสุชล ลือเสียง โรงเรียนตะก่ัวป่าคีรีเขต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

247 นางสาวอาตีนา พัชนี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

248 นางสาวโสภา ค าวุ่น โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

249 นางสาวศศิกานต์ น่ิมด า โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

250 นางหัสหมะ มุเส็มสะเดา โรงเรียนเขาชัยสน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

251 นางสุนทรี แก้วสม โรงเรียนเขาชัยสน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

252 นางสาวสุกัญญา เพชรสงค์ โรงเรียนเขาชันสน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

253 นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

254 นายไกรสร กระดังงา โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

255 นางสาวศิกัญญา สุกสอน  โรงเรียน หนองโสน พิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

256 นางชลณัฐขวัญ  เดชธ นาห  ิรั ญวัฒน์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ ราช วิทยาลัย   พิษณุโลก  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

257 นางสาวกานดา กันฉิม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

258 นางร าธาร สิงหะ โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

259 นายวิโรจน์ พรมทับ โรงเรียนดงประค าพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

260 นางวิไลวรรณ อุทธตรี โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

261 นายจิรนันท์ แสงวิชัย โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

262 นายอภิสิทธ์ิ หัดไทยทระ โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

263 นายณัฐพล พุ่มพวง โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

264 นางศิริพร ชัยชมภู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

265 นายสายัณ ไทยทอง โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

266 นายพิสิษฐ์ สายตา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

267 นางนันทนิจ ดาราย้ิมฤทธ์ิ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

268 นางภัทราวดี ประสงค์เงิน โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

269 นายบดีศร บุญอินทร์ โรงเรียนคงคาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

270 นางนงนุช สหรัตนะโชติ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

271 นายพิริยะ วรรณไทย โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

272 นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

273 นางสาวไข่มุก หังสบุตร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

274 นางกนัษมณ งามระหงส์ อารีวงศ์ โรงเรียนคงคาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

275 นางสาวอารยา สาระวัน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

276 นางสีนวล นันทกัป โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

277 นายคมสัน ก้อนเพชร โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

278 นายศตวรรษ กาสร้อย โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

279 นายเจตเจริญชัย จันทร์สิทธ์ิ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

280 นางธิรดา จันทร์ชม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

281 นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

282 นางศศิปรียา ธนากรพิพัฒนกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

283 นายศุภกร สังวังเลาว์ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

284 นางสาวกัญญาลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

285 นางเนตรนภา หน่อนาง โรงเรียนเพชรละครวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

286 นางสาวพัชราภรณ์ อาสว่าง โรงเรียนเพชรละครวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

287 นายเก้ือเกียรติ สาระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

288 นางสาวสุปราณี แก้วดู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

289 นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

290 นายคมสันต์ รินฤทธ์ิ โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

291 นางสาวนิตยา วุฒิโอสถ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่

292 นางสาวณัฐธิดา ช้างมูบ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่

293 นายนนทวัฒน์ ถ่ินสาคู โรงเรียน  วีรสตรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

294 นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

295 นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

296 นางรัฐพร บูรณะขจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

297 นางสาวอรุณวตี ศรีสมุทร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

298 นางสาวปริสา หนูอินทร์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

299 นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

300 นางสาวนางสาววนาลี มัชกุล โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

301 นายพงศธร ปักกาเร โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

302 นายพงศ์กรณ์ พันธ์ุโยศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม

303 นางสาวภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม

304 นางสาวกีรติกาญจน์ โพธิหล้า โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

305 นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

306 นายส าเร็จ นางสีคุณ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

307 นายพงค์ศักด์ิ ปักกาเวสา โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

308 นายพีรดลย์ อ่อนสี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

309 นายปองดี ไชยจันดา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

310 นางสาวศศิธร ปักกาโล โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

311 นายพิเชษฐ์ กางโหลน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

312 นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

313 นางสาวพรทิพย์ ปัดตาเคนัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

314 นางสาวนุชมาศ สวัสด์ิพาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

315 นายนิวัฒน์ สารบุญ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

316 นายยอดรัก นามวรรณ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษามหาสารคาม

317 นางสาวนิติยา ปินะถา โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษามหาสารคาม

318 นายเชษฐ์ดนัย เท่ียงแก้ว โรงเรียนมัะยมยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษามหาสารคาม

319 นางยุภาลักษณ์ ศรัทธามาก โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร

320 นางสาวยุภาพร ใจกล้า โรงเรียน ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

321 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

322 นายอาณัติ กลางประพันธ์ โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

323 นางสาวฟ้าภวิกา  ขอบเขต โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

324 นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณมาโจ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

325 นางสาวจรัญญา ไชยพันธ์ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

326 นายนายภนุวัฒน์ สุดาชม โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

327 นางสาวพัชราภรณ์ อิทธิวิศิษฎ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร

328 นายทนงศักด์ิ ปัญญา โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

329 นายสาธิต ชุมของ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

330 นางสาวปัณฑ์ชนิต เอ่ียมต่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

331 นางสาวทิพย์วรรณ เป้ียเอ้ย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

332 นางสาวสุภาพร สุดบนิด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

333 นางสาวสุธาสิณี นันทวงษ์ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร ์อนุสรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา

334 นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา

335 นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

336 นายดิสทัต ยงประเดิม โรงเรียนสตรีระนอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

337 นายเดชาพัชร สมหมาย โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

338 นายพิทธพนธ์ พิทักษ์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

339 นางสาวอัญชลี อ่ิมหุ่น โรงเรียนกระบุรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

340 นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง

341 นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

342 นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

343 นางสาวกาญจนา สมคิด โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

344 นางสาวณพานันท์ ยมจินดา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

345 นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

346 นางสายชล ต่ายนิล โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

347 นายสุรสิทธ์ิ คฤคราช โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

348 นายกันตินันท์ รักนาค โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

349 นางสาวมณลดา ศุขอร่าม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี

350 นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี

351 นายรชา องอาจ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

352 นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

353 นางสาวศิริลักษณ์ อุทัยวัฒน์ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

354 นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

355 นางปรียาภรณ์ ลัิมต้ิว โรงเรียนรัฐราษ าร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

356 นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

357 นางสาวพัชรา ภู่สวัสด์ิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

358 นางสาวธนพร อ๊ึงมงคลชัย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

359 นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี

360 นางสาวจิดาภา ตอรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

361 นางสาวมาริสา ลอยแก้ว โรงเรียนพัฒนานิคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

362 นางสาวดาวเรือง สายค าเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

363 นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

364 นางสาววรัทมนต์ พลับเท่ียง โรงเรียนโรงดรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

365 นางสาววราภรณ์ พารอด โรงเรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

366 นายเอกชัย จันทร์ตา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน

367 นายวิแทน ปวกพรมมา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน

368 นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวล าภู

369 นางปราณี แกด า โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

370 นางสาวปรียานันท์ ไชยชนะ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

371 นางสาวรัชนก สายนาโก โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

372 นางสาวสุนันทา ศิรภูริสกุล โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

373 นางสาวขนิษฐา ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

374 นางเย็นฤดี ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร

375 นายพลศักด์ิ แสงพรมศรี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

376 นางสาวพิมพ์ชนก อาจหาญ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

377 นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

378 นางศรันย์ทิพา ไชยวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

379 นางสาวปรัชญาพร ธรรมวาโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

380 นางสาวรุจิดา สุขใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

381 นายศุภโชค พุทธิสารวิมล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

382 นางสาวพอรินทร์ พุก พูนธนพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

383 นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท โรงเรียนวัดทรงธรรม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

384 นายนายสราวุฒิ น่ิมนวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

385 นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

386 นายสุริยะ มณีวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

387 นางเน้ือทิพย์ จันทร์ปุย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

388 นายธีระวัฒน์ การะเกตุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

389 นางสาวนุจรีย์ บุญหลิม โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

390 นางสาวปิยวงศ์ แร่ทอง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 496 คน

391 นางสาววรัญญา บุญมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

392 นางสาวเนติมา จ๋ิวประดิษฐกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

393 นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัญเขตต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

394 นางสาวนารินทร์ ทองเพียร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

395 นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา โรงเรียนสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

396 นางสาวสุทัสสา อ๊ึงอาภรณ์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

397 นายทินกร ไทยเจริญ โรงเรียนกุศลวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

398 นางสาวเพ็ญประภา สว่างวงศ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

399 นางสาวณัฎฐา มูลปา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

400 นางสาวปิยะพร ไชยวงค์ โรงเรียนตาพระยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

401 นางสาวศิริพร ทองย้อย โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

402 นายณัฐพล เหลืองสอาด โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

403 นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

404 นางสาวประภัสสร เศรษฐา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

405 นางวลัยรัตน์ หล าร้ิว โรงเรียนสิงห์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

406 นางสาวนลิน ชลชาญกิจ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย

407 นางสาวปริศา ศรีกระจ่าง โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย

408 นางสาวทัศนีย์ ช านาญจุ้ย โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

409 นางจุรีรัตน์ วังคะออม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

410 นางนิตยา มอญกอดแก้ว โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

411 นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง โรงเรียนวังทองวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

412 นายน าพงศ์ จันทร์โท โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

413 นายพัลลภ น่ิมบัว โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

414 นางสาวทิพวรรณ วังสุข โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

415 นางสาวนางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

416 นางสาวรุ่งดารา กล่ันเรือง โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

417 นายสมชาย บุญอินทร์ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

418 นางสาวสุธัญญา สายทองค า โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

419 นางสาวนันทิตา มงคลศรี โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

420 นางสาวอ าภาพร คณะแพง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"
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421 นายอนุชา แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย

422 นางอิษฎาภรณ์ ตันกูล โรงเรียนลิไทพิทยาคม ส านักงานเขพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

423 นางไพรินทร์ สิงห์เถ่ือน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

424 นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

425 นายกฤษณุนันท์ มีสง่า โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

426 นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

427 นางสาวปวรี ยืนยงค์ โรงเรียนอู่ทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

428 นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

429 นางสาวศุภรัสม์ิ ค้ายาดี โรงเรียนอู่ทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

430 นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัด โรงเรียนอู่ทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

431 นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดช โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

432 นางวิยะดา ขวัญแก้ว โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

433 นางสาวผกา ภูผา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

434 นางสาวพูลศิริ สรหงษ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

435 นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

436 นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

437 นางสาวจุฑามาส คงกะพัน โรงเรียนอู่ทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรบุรี

438 นางบุญเกิด ติลกโชติพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

439 นายรณกฤต ผลแม่น โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์

440 นางสาวสุที ค าลือชา โรงเรียนดอนแรดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดสุรินทร์

441 นางสาววีระวรรณ ม่ังมี โรงเรียนกระเทียมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

442 นางวารุณี แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

443 นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

444 นางสาววณิชชา  บุญมา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

445 นางสาวสมฤทัย ศรีเครือด า โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

446 นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

447 นายสว่าง พาสวัสด์ิ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

448 นางสาววสินทรา ไพรสินธ์ุ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

449 นายวีรสิทธ์ิ เกษรนวล โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

450 นายปรีชา ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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451 นางบังอร ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

452 นายปฏินันทน์ โคตรชัย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

453 นายอาทิตย์ แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ส านักงานเพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

454 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ส านักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

455 นายวชิรวิทย์ เวณุโกเศศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

456 นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทอง โรงเรียนกวนวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

457 นายนัทพงษ์ โคตะมา โรงเรียนน้ าสวยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

458 นายพิทักษ์ เหล่าเจริญ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

459 นายปกรณ์ทรรศน์ ศรีโยวัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

460 นายอุดมพร ศรีหาตา โรงเรียนเซิมพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

461 นายสุเมฆ สุทธิบริบาล โรงเรียนสังคมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

462 นายนครินทร์ สิงห์สัตย์ โรงเรียนสังคมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

463 นางสาวภิญญาภัทร จิตอะคะ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

464 นายธวัชชัย กุนเสน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

465 นางสาวกัลยกร สุขขุม โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง

466 นางทุเรียน แก้วมณี โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

467 นายสิทธิเดช ตรงสาหัส โรงเรียนไผ่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

468 นางสาวอัญชนา บุรีรักษ์ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

469 นางสาววาสิณี บุญสิทธ์ิ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

470 นางสาวนภารัตน์ อยู่สบาย โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

471 นายนายยุทธนา ฉุนช่ืนจิตต์ โรงเรียนปาโัมกข์วิทยาภัู ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

472 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

473 นายเจิมศักด์ิ ศรีแสน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

474 นางสาวปิยวรรณ พ่ึงน้อย โรงเรียนไผ่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

475 นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

476 นางสาวว่าท่ีร.ต.หญิงวิชญาพร ดีบาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

477 นางสาวณิชชณัณฐ์ ยศสุรินทร์ โรงเรียนพิชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

478 นางดวงใจ ดวงสุภา โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

479 นางสาวอรพรรณ สงสังข์ โรงเรียนพิชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

480 นางภัทรธนันท์ ดีสุ โรงเรียนพิชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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481 นางธัญญลักษณ์ ปากเงง โรงเรียนอุตรถิตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

482 นางสาวสุคนธา มะโน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

483 นางพรชีวิน นนทการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์พิษณุโลก

484 นางพิกุลแก้ว รวยทรัพย์ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

485 นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา เคมี ม.6 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

486 นายรวินศักด์ิ ภูมิธนนิเวศน์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

487 นางสาวปราณี วันโมลา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

488 นางสาวนิภารัตน์ มลีรัตน์ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

489 นางสาวรัตติยา สวัสด์ิพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

490 นางสาวป่ินเพชร ชาปะวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

491 นายสุรชัย วงศ์ถา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

492 นางธัญอินทร์ พรมจ าปา โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

493 นายพรพนม  ปรัสพันธ์ โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

494 นางสาวอ าพร ศรีบุญมา โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

495 นางสาวสุรัชนา สีแสวง โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ

496 นางจันทร์จิรา สารปรัง โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอ านาจเจริญ
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนสังกัด
1 นางคนึงนิตย์ เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
2 นางสาวอภิรดา ท่ันเส้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
3 นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
4 นางสาวธีรดา สระหงษ์ทอง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
5 นางสาวพิไลวรรณ พลเสน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
6 นางอุษา ศรีทอง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร
7 นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร
8 นางวรรณา พิลึก โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร
9 นางสาวภชิสา หอมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
10 นายวัชรวิทย์ ไชยพะยวน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
11 นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
12 นางสาวเสาวภา เล่นวารี โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
13 นางสาววันทนา พลภักด์ิ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
14 นายณัฏฐาปกรณ์ จรนนท์ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
15 นายจิรภัทร วัชระ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
16 นายอรรถชัย จันบางยาง โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
17 นางสาวนันทกูล ไชยมงค์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม
18 นางสาวดารัตน์ ขันอาสา โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม
19 นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนบางขันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

20 นายอภิสิทธ์ิ ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
21 นายภาณุพงศ์ มูลพรมมี โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
22 นางสาวปณภัทร ยอดเจริญ โรงเรียนบ้านแพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

23 นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์ โรงเรียนพุทไธสง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
24 นางสาวศรัญญา พะวงษ์ โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

25 นางสาวอัญชลี พิเคราะห์ โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

26 นายบวร ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดนาวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

27 นางสาวปิยะวรรณ เก้ือเส้ง โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรัขันธ์

28 นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนหัวหิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

29 นายวีระยุทธ พฤกจันทร์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

30 นางสาวพรชนิตา เช้ือทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

31 นางปาตีเมาะ สุหลง โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
32 นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
33 นายณัฐวุฒิ พันธุลี โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

34 นายศิริชัย แดงสุข โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
35 นายจักรกฤษ สมศักด์ิดี โรงเรียนเพชรละครวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
36 นางธรรมภรณ์ ปักกาเร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
37 นางสาวล ายวน ไวท า โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"

ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน 60 คน
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ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ "เทคนิคกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ"
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38 นายวิรวุฒิ แสนโสม โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
39 นางดรินกรณ์ รัตนศรี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
40 นางศลิษา สายน้ าใส โรงเรียนกระบุรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

41 นางสาวหฤทัย อรรถชัยยะ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

42 นายรัฐพล รัตนูปกรณ์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

43 นางสาวพนิตชญา เพ็ชรสีเขียว โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
44 นางสาววันเพ็ญ แสงจันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
45 นางสาวเอ้ืองฟ้า อ่างขาว โรงเรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
46 นางสาวนิภาพร ญาติสันเทียะ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
47 นางสาวกาญจนา กุลสันเทียะ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
48 นางสุดา ทรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1

49 นางสาวสุรีย์พร แซ่ตัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
50 นายสุรชัย แซ่คู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
51 นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

52 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
53 นางสาวกนกวรรณ โสขุมา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
54 นางสาวนวลปรางค์ พองนวล โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
55 นางสาวบุษราภรณ์ กองรัตน์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
56 นายจีระศักด์ิ จันทรังษี โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

57 นางสาวกัญญ์วรา ป่ินเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

58 นายมงคล ลาเบ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

59 นางสาวณัฐกานต์ รัตนสังข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

60 นางไพจิตร หม่ันนิยม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ
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1 นางสาวนางสาวโชติรส สาสุข โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
2 นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
3 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิบุตร โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
4 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
5 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
6 นางสาวเอ้ือมพร อนุกูล โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
7 นางสาวศรัญญาพัชญ์ โพธ์ิทอง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
8 นางสาวกนกพร แนวเงินดี โรงเรียนศรีราชา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
9 นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
10 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
11 นางปฐมพร คนรู้ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
12 นางทิชากร ส าราญชลารักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม
13 นายพสิษฐ์ ชัยศุขนิธิธนโชติ โรงเรียนภูมิสิทธ์ิวิทยา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (เอกชน)
14 นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา โรงเรียนนาบอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
15 นายสรวิศ ร่มเย็น โรงเรียนนาบอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
16 นายปธานิน ยุเหล็ก โรงเรียนนาบอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
17 นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
18 นายสันติสุข สดใสญาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
19 นายปฎิพัทธ์ โสนาคา โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
20 นางสาวพรชนก กุลบุตร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
21 นางสาวพิญฌาดา อินทรศิริ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
22 นางสาวซูไฮนีย์ วาจิ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
23 นายอนิรุทธ์ิ มณีพรหม โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
24 นางสาวฟาดีล๊ะ การีอูมา โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
25 นางสาวซูไวบะห์  ตอรี โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
26 นางสาวนางสาวซากีน๊ะ หาเซ่ง โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
27 นายศิวรัตน์ รอดเมือง โรงเรียนเกาะยาววิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
28 นางสาวฮาลิตา สุทธิศักด์ิ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
29 นายภาณุวัฒน์ ไร่นากิจ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่
30 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
31 นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา
32 นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง
33 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ซ่งสกุลชัย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู
34 นายจักรกฤช จิตรเท่ียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
35 นายปภังกร ตะพิมพ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
36 นางสาวเดือนเพ็ญ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
37 นางสาวอรธีรา อุดมพงศ์ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
38 นางสาววีรินทร์ จ่ันทอง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
39 นางสาวพิชญา มหาอุป โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
40 นางสาวพิรญาณ์ กาสาย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
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41 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญี โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
42 นางสาวดวงกมล ทองหวาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
43 นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
44 นางสาวยุพิน ผาสุข โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ


