
ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
1 โรงเรยีนกันตทำรำรำม อ.ศิรกิำญจนำ  ใบค ำ ภำษำอังกฤษ
2 โรงเรยีนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมธัยม) ดร.พัชรำ  เดชโฮม วิชำชพีครู
3 โรงเรยีนกุศลศึกษำ ผศ.ชวลิต  ผู้ภกัดี ภำษำไทย
4 โรงเรยีนคลองหนองใหญ ่(ทองค ำ ปำนข ำอนุสรณ)์ อ.รภรตัน์  ฟักฉมิ ภำษำไทย
5 โรงเรยีนโฆสิตสโมสร ผศ.ดร.รศัม ี ตนัเจรญิ ปฐมวัย
6 โรงเรยีนจันทรท์องเอ่ียม
7 โรงเรยีนจันทรป์ระดษิฐำรำมวิทยำคม อ.เดน่ศักดิ์ดำ  ทับทิม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
8 โรงเรยีนจำรวุัฒนำนุกูล อ.ภสัร ำไพ  จ้อยเจรญิ ปฐมวัย
9 โรงเรยีนเจ้ำพระยำวิทยำคม ดร.เกียรตศัิกดิ์  ลักษณะงำม วิทยำศำสตร์
10 โรงเรยีนแจงรอ้นวิทยำ ผศ.ฤทัย  แดงแสงส่ง คณติศำสตร์
11 โรงเรยีนฉมิพลี ดร.วิทยำ  วิสูตรเรอืงเดช สังคมศึกษำ
12 โรงเรยีนชโินรสวิทยำลัย ผศ.ดร.ทัศนัย  กีรตริตันะ คณติศำสตร์
13 โรงเรยีนชมุทำงตลิ่งชนั อ.สำยสุนีย์  อุลิศ ภำษำอังกฤษ
14 โรงเรยีนไชยฉมิพลีวิทยำคม อ.วำทินี  จันมี วิทยำศำสตร์
15 โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก อ.ประพัฒน์พงศ์  ภวูธน นำฏยศิลป์ศึกษำ
16 โรงเรยีนตั้งพิรฬุห์ธรรม อ.วรตุม ์ พลอยสวยงำม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
17 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมทุรปรำกำร อ.วิชญำ  ผิวค ำ กำรประถมศึกษำ
18 โรงเรยีนไตรมติรวิทยำลัย อ.อำทิตย์  อินธำระ สังคมศึกษำ
19 โรงเรยีนทวีธำภเิศก ดร.กำญจนำ  สุทธิเนียม วิชำชพีครู
20 โรงเรยีนทีปังกรณว์ิทยำพัฒน์ (ทวีวัฒนำ) ในพระรำชปูถัมภ์ อ.วรตุม ์ พลอยสวยงำม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
21 โรงเรยีนทีปังกรณว์ิทยำพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระรำชปูถัมภ์ อ.อังคำร  ปรญิญำชยัศักดิ์ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
22 โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ อ.สำยฝน  ทรงเสี่ยงไชย ภำษำอังกฤษ



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
23 โรงเรยีนเทพศิรนิทร ์นนทบุรี อ.สิรภพ  เทพพิทักษ์ วิทยำศำสตร์
24 โรงเรยีนเทพศิรนิทรร์ม่เกล้ำ อ.ธนำธิป  เผ่ำพันธุ์ ดนตรศึีกษำ
25 โรงเรยีนเทศบำลวัดทรงธรรม ผศ.กำนน  สมรำ่ง วิทยำศำสตร์
26 โรงเรยีนไทยนิยมสงเครำะห์ อ.สำยฝน  ทรงเสี่ยงไชย ภำษำอังกฤษ
27 โรงเรยีนธนบุรวีรเทพีพลำรกัษ์ อ.ฤด ี กมลสวัสดิ์ ภำษำไทย
28 โรงเรยีนเธียรประสิทธิศ์ำสตร์ อ.สุภำพร  มฮู ำหมดั ปฐมวัย
29 โรงเรยีนนวมนิทรำชนูิทิศ สตรวีิทยำ พุทธมณฑล อ.วรำนันท์  อิศรปรดีำ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
30 โรงเรยีนนำหลวง อ.วิชญำ  ผิวค ำ กำรประถมศึกษำ
31 โรงเรยีนบดนิทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ดร.ศุนิสำ  ทดลำ วิชำชพีครู
32 โรงเรยีนบำงปะกอกวิทยำคม อ.ดวงเดอืน  โรจนกำรวิจิตร ภำษำอังกฤษ
33 โรงเรยีนบำงไผ่ (บ้ำนนำยพันแก้วขำว) อ.สำวิตร ี จิตบรรจง ภำษำไทย
34 โรงเรยีนบำงมด (ตนัเปำว์วิทยำคำร) อ.อนุวัฒน์  หัสดี วิทยำศำสตร์
35 โรงเรยีนบำงมดวิทยำ "สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ อ.ลักษณำ  เกยุรำพันธ์ สังคมศึกษำ
36 โรงเรยีนบำงยีข่นัวิทยำคม อ.นรำธร  สำยเส็ง สังคมศึกษำ
37 โรงเรยีนประชำรำษฎรบ์ ำเพ็ญ อ.กฤษฎำ  สังขมงคล คณติศำสตร์
38 โรงเรยีนประถมทวีธำภเิศก อ.พรทิพย์  พูลปั้น ปฐมวัย
39 โรงเรยีนประถมสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ อ.นันทนัช  วัฒนสุภญิโญ วิทยำศำสตร์
40 โรงเรยีนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ อ.ตลุย์  จิรโชคโสภณ สังคมศึกษำ
41 โรงเรยีนปัญญำวรคุณ อ.นภทัร  อังกูรสินธนำ ภำษำไทย
42 โรงเรยีนพระยำมนธำตรุำชศรพิีจิตร์ ดร.หทัยรตัน์  สุขเพรยีบพรอ้ม วิทยำศำสตร์
43 โรงเรยีนพลอยจำตรุจินดำ ดร.ภญิญำพัชญ ์ ปลำกัดทอง วิชำชพีครู
44 โรงเรยีนพันท้ำยนรสิงห์วิทยำ อ.วรนิธร  สีเสียดงำม ดนตรศึีกษำ



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
45 โรงเรยีนพิทยำลงกรณพิ์ทยำคม ดร.ปัทมำ  วัฒนพำนิช นำฏยศิลป์ศึกษำ
46 โรงเรยีนพิบูลประชำสรรค์ อ.ปรวีณ ์ โชตพิิทยสุนนท์ คณติศำสตร์
47 โรงเรยีนเพ่ิมวิทยำ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยำ สังคมศึกษำ
48 โรงเรยีนโพธินิมติวิทยำคม อ.วรรณพร  ศิรพิละ คณติศำสตร์
49 โรงเรยีนโพธิสำรพิทยำกร อ.เกียรตขิร  โสภณำภรณ์ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
50 โรงเรยีนมงคลวิจิตรวิทยำ อ.จรญิญำพร  สวยนภำนุสรณ์ ภำษำไทย
51 โรงเรยีนมหรรณพำรำม อ.วรนิธร  สีเสียดงำม ดนตรศึีกษำ
52 โรงเรยีนมธัยมวัดดสุิตำรำม อ.ศศิกัญชณำ  เย็นเอง คอมพิวเตอรศึ์กษำ
53 โรงเรยีนมธัยมวัดธำตทุอง อ.อำทิตย์  อินธำระ สังคมศึกษำ
54 โรงเรยีนมธัยมวัดนำยโรง อ.แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง วิชำชพีครู
55 โรงเรยีนมธัยมวัดมกุฎกษัตรยิ์ ผศ.ดร.อำรวีรรณ  เอ่ียมสะอำด ภำษำอังกฤษ
56 โรงเรยีนมธัยมวัดสิงห์ อ.ชนิดำ  จันเรยีง ภำษำไทย
57 โรงเรยีนมธัยมวัดสุทธำรำม อ.กมลวรรณ  จรญูศรี ภำษำอังกฤษ
58 โรงเรยีนมธัยมวัดหนองแขม อ.ภทัรวีร ์ เทียนชยัอนันต์ ดนตรศึีกษำ
59 โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภช บำงเขน อ.กิตต ิ เชี่ยวชำญ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
60 โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภชบำงขนุเทียน ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยำ สังคมศึกษำ
61 โรงเรยีนรตันจีนะอุทิศ อ.เอษณ  ยำมำลี ภำษำอังกฤษ
62 โรงเรยีนรตันำธิเบศร์ อ.วรรณพร  ศิรพิละ คณติศำสตร์
63 โรงเรยีนรำชบพิธ อ.จีรภรณ ์ กิจเจรญิ สังคมศึกษำ
64 โรงเรยีนรำชประชำสมำสัย (ฝ่ำยมธัยม) รชัดำภเิษก  ในพระบรมรำชปูถัมภ์ อ.อนุวัฒน์  หัสดี วิทยำศำสตร์
65 โรงเรยีนรำชวินิตบำงแคปำนข ำ อ.รวยทรพัย์  เดชชยัศรี คอมพิวเตอรศึ์กษำ
66 โรงเรยีนรำชวินิตประถมบำงแค อ.ปิยลักษณ ์ ไตรรตันสุวรรณ์ ปฐมวัย



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
67 โรงเรยีนรำชวินิตมธัยม ผศ.ดร.ปรำณตี  มว่งนวล ภำษำไทย
68 โรงเรยีนฤทธิณรงค์รอน อ.นรำธร  สำยเส็ง สังคมศึกษำ
69 โรงเรยีนวชริธรรมสำธิต อ.ธิตมิำ  อ่องทอง  นำฏยศิลป์ศึกษำ
70 โรงเรยีนวรรณสว่ำงจิต อ.กชกร  เกียรตศิรศรี ปฐมวัย
71 โรงเรยีนวัดกก อ.สมศักดิ์  อยูบ่รบิูรณ์ วิทยำศำสตร์
72 โรงเรยีนวัดกัลยำณมติร อ.ภทพร  พฤกษำโรจนกุล ดนตรศึีกษำ
73 โรงเรยีนวัดก ำแพง อ.นิธิวด ี เพ็งใย คอมพิวเตอรศึ์กษำ
74 โรงเรยีนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชำนุกูล) อ.หทัยรตัน์  สุขเพรยีบพรอ้ม วิทยำศำสตร์
75 โรงเรยีนวัดขนุจันทร์ อ.ธัชณฐัชยั  สุวรรณสิทธิ ์ วิทยำศำสตร์
76 โรงเรยีนวัดคฤหบด ี(จันทรสถิตย)์ ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี นำฏยศิลป์ศึกษำ
77 โรงเรยีนวัดคลองภมูิ อ.วรำพร  รปูเล็ก ภำษำอังกฤษ
78 โรงเรยีนวัดจันทรน์อก อ.ศิรกิำญจนำ  ใบค ำ ภำษำอังกฤษ
79 โรงเรยีนวัดจันทรใ์น อ.กนกกำญจน์  นุกูล ภำษำไทย
80 โรงเรยีนวัดจันทรป์ระดษิฐำรำม อ.นันทพร  ชื่นสุพันธรตัน์ คณติศำสตร์
81 โรงเรยีนวัดเจ้ำมลู อ.อรพิม  วิสำรทำนนท์ ปฐมวัย
82 โรงเรยีนวัดเจ้ำอำม อ.วำปี  คงอินทร์ ภำษำอังกฤษ
83 โรงเรยีนวัดชอ่งนนทรี อ.เตชสิทธิ ์ รศัมวีงศ์พร นำฏยศิลป์ศึกษำ
84 โรงเรยีนวัดชอ่งลม อ.เตชสิทธิ ์ รศัมวีงศ์พร นำฏยศิลป์ศึกษำ
85 โรงเรยีนวัดชยัมงคล อ.เอษณ  ยำมำลี ภำษำอังกฤษ
86 โรงเรยีนวัดชำ่งเหล็ก (ส.ช.ก.) ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี นำฏยศิลป์ศึกษำ
87 โรงเรยีนวัดดงมลูเหล็ก อ.สุปรำณ ี โพเวล ภำษำอังกฤษ
88 โรงเรยีนวัดดอน อ.ชำญฤทธิ ์ เรงิรณอำษำ ดนตรศึีกษำ



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
89 โรงเรยีนวัดดสุิตำรำม อ.พรรณษำ  พลอยงำม ภำษำไทย
90 โรงเรยีนวัดตรทีศเทพ อ.วำปี  คงอินทร์ ภำษำอังกฤษ
91 โรงเรยีนวัดทรงธรรม อ.อำทิตย์  อินธำระ สังคมศึกษำ
92 โรงเรยีนวัดทองธรรมชำติ ผศ.ดร.อำรวีรรณ  เอ่ียมสะอำด ภำษำอังกฤษ
93 โรงเรยีนวัดทองเพลง อ.ดวงเดอืน  โรจนกำรวิจิตร ภำษำอังกฤษ
94 โรงเรยีนวัดทองศำลำงำม อ.ภทัรวีร ์ เทียนชยัอนันต์ ดนตรศึีกษำ
95 โรงเรยีนวัดท่ำพระ ผศ.จุฬำรตัน์  รณุจักร กำรศึกษำปฐมวัย
96 โรงเรยีนวัดเทพลีลำ (สิงหประสิทธิวิทยำ) อ.ธนำธิป  เผ่ำพันธุ์ ดนตรศึีกษำ
97 โรงเรยีนวัดไทร (ถำวรพรหมำนุกูล) อ.จำรวิัฒณ ์ ศิรอิินทร์ วิทยำศำสตร์
98 โรงเรยีนวัดธรรมจรยิำภริมย์ อ.วงศ์วสันต ์ วสันตสุรยี์ ดนตรศึีกษำ
99 โรงเรยีนวัดนวลจันทร์ อ.กอบกุล  ชนิชยัภมูิ พลศึกษำ
100 โรงเรยีนวัดนวลนรดศิ ดร.วิทยำ  วิสูตรเรอืงเดช สังคมศึกษำ
101 โรงเรยีนวัดนำงนอง (พิพัฒน์) อ.จำรวิัฒณ ์ ศิรอิินทร์ วิทยำศำสตร์
102 โรงเรยีนวัดนิมมำนรดี อ.อังคำร  ปรญิญำชยัศักดิ์ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
103 โรงเรยีนวัดบวรนิเวศ อ.เอษณ  ยำมำลี ภำษำอังกฤษ
104 โรงเรยีนวัดบวรมงคล อ.วิกรม  ศุขธณี พลศึกษำ
105 โรงเรยีนวัดบำงขนุนนท์ อ.ธนกร  สุวรรณพฤติ ภำษำอังกฤษ
106 โรงเรยีนวัดบำงน้ ำชน อ.หทัยรตัน์  สุขเพรยีบพรอ้ม ภำษำอังกฤษ
107 โรงเรยีนวัดบำงบอน อ.วรำพร  รปูเล็ก ภำษำอังกฤษ
108 โรงเรยีนวัดบำงปะกอก อ.ดวงเดอืน  โรจนกำรวิจิตร ภำษำอังกฤษ
109 โรงเรยีนวัดบำงโพโอมำวำส อ.จิรำยุทธ  พนมรกัษ์ นำฏยศิลป์ศึกษำ
110 โรงเรยีนวัดบำงสะแกนอก อ.ธัชณฐัชยั  สุวรรณสิทธิ ์ วิทยำศำสตร์



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
111 โรงเรยีนวัดบำงสะแกใน อ.ศิรกิำญจนำ  ใบค ำ ภำษำอังกฤษ
112 โรงเรยีนวัดประดู่ในทรงธรรม ผศ.ดร.พงศ์รศัมิ์  เฟ่ืองฟู คณติศำสตร์
113 โรงเรยีนวัดประยุรวงศ์ อ.กิตต ิ เชี่ยวชำญ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
114 โรงเรยีนวัดประยุรวงศำวำส อ.วรำภรณ ์ ศรอียุธย์ กำรประถมศึกษำ
115 โรงเรยีนวัดประเสรฐิสุทธำวำส อ.ภำณ ุ กุศลวงศ์ พลศึกษำ
116 โรงเรยีนวัดปรวิำศ อ.เดน่ศักดิ์ดำ  ทับทิม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
117 โรงเรยีนวัดป้อมวิเชยีรโชตกิำรำม ดร.ปัทมำ  วัฒนพำนิช นำฏยศิลป์ศึกษำ
118 โรงเรยีนวัดปำกน้ ำฝ่ังเหนือ อ.ธนกร  สุวรรณพฤติ ภำษำอังกฤษ
119 โรงเรยีนวัดไผ่เงนิโชตนำรำม อ.ประพัฒน์พงศ์  ภวูธน นำฏยศิลป์ศึกษำ
120 โรงเรยีนวัดพลับพลำชยั อ.สุรพงษ์  บ้ำนไกรทอง ดนตรศึีกษำ
121 โรงเรยีนวัดพิชยัญำติ อ.สมศักดิ์  อยูบ่รบิูรณ์ วิทยำศำสตร์
122 โรงเรยีนวัดพุทธบูชำ อ.เดน่ชยั  พันธุเ์กตุ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
123 โรงเรยีนวัดโพธิ ์(รำษฎรผ์ดงุผล) อ.สำยสุนีย์  อุลิศ ภำษำอังกฤษ
124 โรงเรยีนวัดโพธินิมติร อ.กุลกำญจน์  สุวรรณรกัษ์ กำรประถมศึกษำ
125 โรงเรยีนวัดโพธิเ์รยีง อ.ธนกร  สุวรรณพฤติ ภำษำอังกฤษ
126 โรงเรยีนวัดมกุฏกษัตรยิำรำม อ.กนกกำญจน์  กำญจนรตัน์ วิทยำศำสตร์
127 โรงเรยีนวัดมงคลวรำรำม (สมพรพสกสรรค์) อ.มณฑลี  ธีรอภศัิกดิ์กุล วิทยำศำสตร์
128 โรงเรยีนวัดมหำธำตุ อ.กนกกำญจน์  กำญจนรตัน์ วิทยำศำสตร์
129 โรงเรยีนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยำคำร) อ.สำยสุนีย์  อุลิศ ภำษำอังกฤษ
130 โรงเรยีนวัดมะพรำ้วเตี้ย ดร.จิตตวิสุทธิ ์ วิมดุตปิัญญำ วิชำชพีครู
131 โรงเรยีนวัดมะลิ อ.ภำวนำ  กังเตยี วิทยำศำสตร์
132 โรงเรยีนวัดยำงสุทธำรำม อ.สุปรำณ ี โพเวล วิทยำศำสตร์



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
133 โรงเรยีนวัดยำนนำวำ อ.จิรำยุทธ  พนมรกัษ์ นำฏยศิลป์ศึกษำ
134 โรงเรยีนวัดรำงบัว อ.เดน่ชยั  พันธุเ์กตุ คอมพิวเตอรศึ์กษำ
135 โรงเรยีนวัดรำชคฤห์ อ.เฉลิมทรพัย์  กรณัย์จักรวุฒิ ภำษำอังกฤษ
136 โรงเรยีนวัดรำชบพิธ อ.ใจเดด็  หวำนชะเอม ภำษำไทย
137 โรงเรยีนวัดรำชวรนิทร์
138 โรงเรยีนวัดรำชสิงขร อ.ภำวนำ  กังเตยี วิทยำศำสตร์
139 โรงเรยีนวัดรำชสิทธำรำม อ.สำยสุนีย์  อุลิศ ภำษำอังกฤษ
140 โรงเรยีนวัดรำชโอรส ผศ.ดร.พงศ์รศัมิ์  เฟ่ืองฟู คณติศำสตร์
141 โรงเรยีนวัดรำชำธิวำส อ.ศรำวุฒิ  สมญัญำ สังคมศึกษำ
142 โรงเรยีนวัดไรข่งิวิทยำ อ.หทัยรกั  ตงุคะเสน วิทยำศำสตร์
143 โรงเรยีนวัดวิเศษกำร อ.ภทพร  พฤกษำโรจนกุล ดนตรศึีกษำ
144 โรงเรยีนวัดเวฬุรำชณิ อ.เกศรนิ  มมีล วิทยำศำสตร์
145 โรงเรยีนวัดศรสีุดำรำม อ.ธนกร  สุวรรณพฤติ ภำษำอังกฤษ
146 โรงเรยีนวัดเศวตฉตัร อ.เธียรดนัย  เสรมิบุญไพศำล วิทยำศำสตร์
147 โรงเรยีนวัดสรอ้ยทอง อ.เกียรตศัิกดิ์  ลักษณะงำม วิทยำศำสตร์
148 โรงเรยีนวัดสระเกศ อ.จีรภรณ ์ กิจเจรญิ สังคมศึกษำ
149 โรงเรยีนวัดสังขก์ระจำย (แจ่มวิชำสอน) อ.นภำรตัน์  เปรมปรชีำกุล ปฐมวัย
150 โรงเรยีนวัดสังเวช รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมติร คณติศำสตร์
151 โรงเรยีนวัดสัมพันธวงศ์ อ.วรตุม ์ พลอยสวยงำม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
152 โรงเรยีนวัดสีสุก ผศ.บุษกร  ปั้นหุ่น ภำษำไทย
153 โรงเรยีนวัดสุทธำรำม อ.ทิพย์วรรณ  หงกะเชญิ วิทยำศำสตร์
154 โรงเรยีนวัดสุทธิวรำรำม อ.อำทิตย์  อินธำระ สังคมศึกษำ



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
155 โรงเรยีนวัดสุทัศน์ อ.พิเภก  เมอืงหลวง ภำษำไทย
156 โรงเรยีนวัดสุวรรณ อ.วรำภรณ ์ ศรอียุธย์ กำรประถมศึกษำ
157 โรงเรยีนวัดสุวรรณคีรี อ.สุปรำณ ี โพเวล ภำษำอังกฤษ
158 โรงเรยีนวัดสุวรรณำรำม อ.ญำณกิำ  สกุลกลจักร  ปฐมวัย
159 โรงเรยีนวัดโสมนัส ผศ.วิมลัก  สรรคพงษ์ ปฐมวัย
160 โรงเรยีนวัดหงส์รตันำรำม อ.กันยำ  สัตถำสำธุชนะ ปฐมวัย
161 โรงเรยีนวัดหนัง อ.พรรษำ  ตระกูลบำงคล้ำ ปฐมวัย
162 โรงเรยีนวัดหัวล ำโพง อ.สุรพงษ์  บ้ำนไกรทอง ดนตรศึีกษำ
163 โรงเรยีนวัดใหมพิ่เรนทร์ อ.ชำญฤทธิ ์ เรงิรณอำษำ ดนตรศึีกษำ
164 โรงเรยีนวัดอมรนิทรำรำม อ.นัยทิพย์  ธีรภคั ปฐมวัย
165 โรงเรยีนวัดอัมพวำ อ.อรอุมำ  วิไลย์ ปฐมวัย
166 โรงเรยีนวัดอินทำรำม อ.นรำธร  สำยเส็ง สังคมศึกษำ
167 โรงเรยีนวิมตุยำรำมพิทยำกร อ.ตลุย์  จิรโชคโสภณ สังคมศึกษำ
168 โรงเรยีนวิสุทธิกษัตรี
169 โรงเรยีนศรทัธำสมทุร อ.ถำวร  วัฒนบุญญำ ดนตรศึีกษำ
170 โรงเรยีนศรบีุณยำนนท์ อ.วรรณพร  ศิรพิละ คณติศำสตร์
171 โรงเรยีนศึกษำนำรี อ.โกสุมภ ์ จันทรแ์สงกระจ่ำง คณติศำสตร์
172 โรงเรยีนศึกษำนำรวีิทยำ อ.วิเชยีร  ทุวิลำ พลศึกษำ
173 โรงเรยีนศูนย์สำธิตกำรศึกษำปฐมวัย อ.อโณทัย  ประเสรฐิ ปฐมวัย
174 โรงเรยีนสตรนีนทบุรี อ.วรรณพร  ศิรพิละ คณติศำสตร์
175 โรงเรยีนสตรบีูรณวิทย์ อ.กุลธิดำ  ทุ่งคำใน กำรประถมศึกษำ
176 โรงเรยีนสตรวีัดมหำพฤฒำรำม อ.สุรพงษ์  บ้ำนไกรทอง ดนตรศึีกษำ



ล ำดบั โรงเรยีน ชื่ออำจำรย์ไปส่งตวั สำขำวิชำ
177 โรงเรยีนสตรวีัดระฆัง อ.ตลุย์  จิรโชคโสภณ สังคมศึกษำ
178 โรงเรยีนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ อ.ศศิกัญชณำ  เย็นเอง คอมพิวเตอรศึ์กษำ
179 โรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทัย อ.วรตุม ์ พลอยสวยงำม คอมพิวเตอรศึ์กษำ
180 โรงเรยีนสมทุรสำครวิทยำลัย อ.ถำวร  วัฒนบุญญำ ดนตรศึีกษำ
181 โรงเรยีนสวนกุหลำบวิทยำลัยธนบุรี ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยำ สังคมศึกษำ
182 โรงเรยีนสวนอนันต์ อ.สมภพ  แซ่ลี้ คณติศำสตร์
183 โรงเรยีนสอนคนตำบอดกรงุเทพฯ อ.ศรำวุฒิ  สมญัญำ สังคมศึกษำ
184 โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ อ.กุลธิดำ  ทุ่งคำใน กำรประถมศึกษำ
185 โรงเรยีนสำมเสนนอก (ประชำรำษฎรอ์นุกูล) อ.กฤษฎำ  สังขมงคล คณติศำสตร์
186 โรงเรยีนสิรนิธรรำชวิทยำลัย อ.วงศ์วสันต ์ วสันตสุรยี์ ดนตรศึีกษำ
187 โรงเรยีนสุโขทัย อ.กุลกำญจน์  สุวรรณรกัษ์ กำรประถมศึกษำ
188 โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี ผศ.สุภำเพ็ญ  เตชะเพ่ิมผล ภำษำไทย
189 โรงเรยีนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม อ.อรพิมล  กิตตธิีรโสภณ พลศึกษำ
190 โรงเรยีนสุวรรณำรำมวิทยำคม
191 โรงเรยีนสุเหรำ่สำมอิน อ.ธิตมิำ  อ่องทอง  นำฏยศิลป์ศึกษำ
192 โรงเรยีนแสงอรณุ ดร.ชลพร  กองค ำ วิชำชพีครู
193 โรงเรยีนอนุบำลวัดนำงนอง อ.นันทพร  กิตริตันจิรำยส ปฐมวัย
194 โรงเรยีนอยูเ่ย็นวิทยำ อ.สุรศักดิ์  เครอืหงษ์ พลศึกษำ
195 โรงเรยีนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
196 โรงเรยีนอุบลรตันรำชกัญญำรำชวิทยำลัยกรงุเทพมหำนคร อ.ดษิยลักษณ ์ อเดโช คณติศำสตร์
197 อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย อ.ลักษณำ  เกยุรำพันธ์ สังคมศึกษำ


