ข้อมูลนิสิตฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ปีการศึกษา 2560
ลาดับ ชือ่ -นามสกุล

รหัสประจาตัวนิสิต คณะ

สาขาวิชาเอก

นายอัคคพน อนันต์

55102010506

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

2

นางสาวจุฑามณี อินทร์อรุ ิศ

56102010412

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ploiiladya@hotmail.com

3

นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ

56102010413

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

bragodragon@hotmail.com

4

นางสาวชนิษฎา นุม่ อ่อน

56102010414

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

roselandz@hotmail.com

1

อีเมล์นิสิต
boomerangturbo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์นิสิต

เบอร์โทรศัพท์
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ภาค 1 โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2

เบอร์โทรศัพท์
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ภาค 2

โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1ชือ่ อ.นิเทศก์วิชาเฉพาะ ภาค 1

ชือ่ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ภาค 1

ชือ่ อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ภาค 2

ชือ่ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา ภาค 2

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒวงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

083-4361152

บางกะปิ

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ญานิน กองทิพย์

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

087-5280186

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

ศึกษานารี

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

087-3578608

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ขวัญ เพียซ้าย

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

089-156-6519

088-5970189

5

นายชัชวาลย์ ชัยสว่าง

56102010415

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

mr.devilblue@hotmail.com

091-0544607

เทพศิรินทร์

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

ปทุมคงคา

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

6

นางสาวชาลิสา ผิวคราม

56102010416

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

kchlspk@gmail.com

087-7657562

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

7

นายธนกฤต อัธยาจิรกูล

56102010417

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

time94@windowslive.com

082-3482828

บางกะปิ

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ชิรา ลําดวนหอม

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

8

นางสาวนิสาชล อ่วมป่วน

56102010420

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

nisachon_99@hotmail.co.th

091-7762176

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

9

นายบดีศักย์ กล้าหาญ

56102010422

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

bodisakklahan@gmail.com

086-7518519

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

10

นายพีรพงษ์ เนียมสีใส

56102010425

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

peerapong07769@gmail.com

086-3846718

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

11

นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ

56102010426

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

psaom40@gmail.com

088-7910225

ราชวินติ มัธยม

อ.ขวัญ เพียซ้าย

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

ศึกษานารี

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

12

นางสาวสรวีย์ เวียนพาณิชกุล

56102010431

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Soraweemint@gmail.com

091-0640575

เทพศิรินทร์

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

13

นางสาวสาธิดา บุญเกิด

56102010432

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

u_u_book_83@hotmail.com

092-1194687

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ชิรา ลําดวนหอม

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒน์วงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

56102010619

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

puekprapan2559@gmail.com

081-1469463

ราชวินติ มัธยม

อ.ขวัญ เพียซ้าย

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

ศึกษานารี

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

15

นางสาวกมลลักษณ์ เผือก
ประพันธ์
นางสาวกัญจน์ณิชา สุภาวิตา

56102010620

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

iamkannicha@gmail.com

097-2968514

พิบูลประชาสรรค์

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ชิรา ลําดวนหอม

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

16

นางสาวปวริศา โคติวงศ์

56102010622

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

pawarisa_puk@hotmail.com

090-9840975

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

17

นายสุริยัน ราชสาร

56102010662

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

takkieeeeee@gmail.com

087-4784630

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

วัฒนาวิทยาลัย

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

18

นางสาวกัลยกร เวชกุล

56102010953

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

si_024@hotmail.com

093-9016739

เทพศิรินทร์

อ.ญานิน กองทิพย์

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

19

นายกิตติชัย ไชยเมืองชืน่

56102010954

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Shyblack14@gmail.com

092-4296202

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

ราชวินติ มัธยม

อ.ขวัญ เพียซ้าย

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

20

นายจารึก ภมร

56102010955

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

nook6837@gmail.com

084-8168924

พิบูลประชาสรรค์

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

089-156-6519

21

นางสาวณิชกานต์ วงศ์แก้ว

56102010960

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

paohue3138@gmail.com

094-6813695

ปทุมคงคา

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

081-618-4767

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

089-156-6519

22

นางสาวดวงกมล แสงสว่าง

56102010961

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

duangkamol961@gmail.com

089-0921438

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ชิรา ลําดวนหอม

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

23

นายธรรมนูญ โพธิต์ ุ่น

56102010962

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

pond_tub5@hotmail.com

088-9758715

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ขวัญ เพียซ้าย

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

089-156-6519

24

นายพิชชากร นิธุรัมย์

56102010963

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Peetzahut_1112@hotmail.com

089-7210163

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ชิรา ลําดวนหอม

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

ปทุมคงคา

อ.สายัณห์ โสธะโร

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

25

นางสาวพิชญา เหล่ารักวิทย์

56102010964

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

kwan_phitchaya@hotmail.com

091-1090977

ปทุมคงคา

อ.สายัณห์ โสธะโร

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

56102010965

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

pompam.cg@gmail.com

088-5813031

เทพศิรินทร์

อ.สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

081-618-4767
089-156-6519

อ.ขวัญ เพียซ้าย

นางสาวพิชญาพร แพนแก้ว

อ.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

26

บางกะปิ

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

27

นางสาวภัทริน ธนูศร

56102010966

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Buffbear_lanla@hotmail.com

086-3863934

พิบูลประชาสรรค์

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

28

นางสาวรัตนาวดี ปรุงเรือน

56102010967

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

somorenji.rp@gmail.com

087-3753035

บางกะปิ

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

29

นางสาววิภาวี ทิพย์โพธิ์

56102010969

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

pk_lala_pk@hotmail.com

087-5652287

พิบูลประชาสรรค์

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

30

นางสาวสายพิน ไร่หินถ่วง

56102010970

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Pin_saiam@hotmail.com

095-9522173

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ชิรา ลําดวนหอม

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒน์วงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

31

นายอนุรักษ์ ยัง่ ยืน

56102010971

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

bao_1st@hotmail.com

082-2676361

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ชิรา ลําดวนหอม

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

32

นายอรรถพล ศิริมนูญ

56102010972

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Sirimanoon@hotmail.com

095-8360707

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.เอนก จันทรจรูญ

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

33

นางสาวอารียา คุ้มฉัยยา

56102010973

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

areeyapapa@hotmail.com

091-4146310

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

ราชวินติ มัธยม

อ.ขวัญ เพียซ้าย

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

34

นายอภิชาต บุญกล่อม

54102010529

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

general_kiroro@hotmail.com

089-2192040

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ขวัญ เพียซ้าย

ผศ.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี

084-655-8522

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

35

นายจักรพันธ์ บุญพิมล

56102010492

วิทยาศาสตร์

เคมี

jakkrapan72@gmail.com

081-2621672

ปทุมคงคา

อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

ศึกษานารี

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

56102010494

วิทยาศาสตร์

เคมี

iamdzdice@gmail.com

081-8851450

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

เทพลีลา

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

เคมี

14

36

นางสาวชนาธิป ใบยา

37

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

56102010495

วิทยาศาสตร์

chanitha_thana@hotmail.com

083-0090531

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.งามจิต ไพรงาม

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

วัดเขมาภิรตาราม

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

38

นายทศพร หลียะวงค์

56102010497

วิทยาศาสตร์

เคมี

people.blablabala@gmail.com

098-5506893

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

ปทุมคงคา

อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

39

นายธีรนนท์ ออประยูร

56102010498

วิทยาศาสตร์

เคมี

notety.green@gmail.com

085-2378910

สาธิต มศว ปทุมวัน

รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกรู

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

วัดเขมาภิรตาราม

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

เคมี

40

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม

56102010499

วิทยาศาสตร์

yeast499@gmail.com

099-5248682

ศึกษานารี

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

41

นายพีรพล ใจประเสริฐ

56102010503

วิทยาศาสตร์

เคมี

man.peerapol.j@gmail.com

092-5953330

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

วชิรธรรมสาธิต

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

42

นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ

56102010504

วิทยาศาสตร์

เคมี

praew_funny@hotmail.com

088-2164174

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

รศ.วีณา เสียงเพราะ

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

43

นายเลิศศักดิ์ นันนวน

56102010505

วิทยาศาสตร์

เคมี

loetsak_tee@hotmail.com

084-8218588

ปทุมคงคา

อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

พิบูลประชาสรรค์

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

เคมี

44

นายวิทวัส จําปาทอง

56102010507

วิทยาศาสตร์

vitavas.jumpathong@g.swu.ac.th

081-2487710

เทพลีลา

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-724-8664

สาธิต มศว ปทุมวัน

รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกรู

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

45

นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์

56102010509

วิทยาศาสตร์

เคมี

swit_stut_m_po_ri_o@hotmail.com

061-0106565

วชิรธรรมสาธิต

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

รศ.วีณา เสียงเพราะ

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

46

นายศิวะ มหาดไทย

56102010511

วิทยาศาสตร์

เคมี

james.chem10@gmail.com

061-4026725

สันติราษฎร์วิทยาลัย

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒน์วงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

47

นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญ

56102010514

วิทยาศาสตร์

เคมี

oumsophika@gmail.com

094-9872622

พิบูลประชาสรรค์

ผศ.พรพิมล ประยงค์พนั ธ์

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

เคมี

48

นายอัครเกียรติ พวงแสง

56102010516

วิทยาศาสตร์

akharagait.phaungseang@g.swu.ac.th

095-7753537

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง

อ.วิไลลักษณ์ ลังกา

089-493-6632

ปทุมคงคา

อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

49

นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดํารง 56102010630

วิทยาศาสตร์

เคมี

kittiya.eye32@gmail.com

080-6188923

ศึกษานารี

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รศ.วีณา เสียงเพราะ

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

50

นางสาวเกษศิณี ทับต่อม

56102010631

วิทยาศาสตร์

เคมี

yuy_pyj@hotmail.com

097-1597131

บางกะปิ

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

สันติราษฎร์วิทยาลัย

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒวงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

51

นางสาวณัฐธิดา ทองชืน่

56102010632

วิทยาศาสตร์

เคมี

nuttida.thongchuen@g.swu.ac.th

093-1243358

วัดสุทธิวราราม

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

081-316-5572

ศึกษานารี

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

เคมี

52

นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ

56102010633

วิทยาศาสตร์

diamond_faa@hotmail.com

092-2849321

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

ไตรมิตรวิทยาลัย

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

อ.วรวุฒิ สุภาพ

089-695-8095

53

นางสาวเพ็ญนภา แซ่ตั้ง

56102010705

วิทยาศาสตร์

เคมี

pennapa.saetang@g.swu.ac.th

098-3918415

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

บางกะปิ

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

54

นายกฤษณศักดิ์ มงคล

56102011047

วิทยาศาสตร์

เคมี

toa_buble@hotmail.com

080-1572745

พิบูลประชาสรรค์

ผศ.พรพิมล ประยงค์พนั ธ์

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

วชิรธรรมสาธิต

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

55

นายคณิน พงษ์พทิ ักษ์วิเศษ

56102011048

วิทยาศาสตร์

เคมี

khnin.nin@g.swu.ac.th

087-4157974

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง

อ.วิไลลักษณ์ ลังกา

089-493-6632

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

เคมี

56

นายตะวัน แสงสุข

56102011049

วิทยาศาสตร์

tawanmo.s@gmail.com

094-2909408

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รศ.วีณา เสียงเพราะ

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

วัดสุทธิวราราม

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

081-316-5572

57

นางสาวธนัตดาพา พวงลูกอิน 56102011050

วิทยาศาสตร์

เคมี

thanatdapha.phuanglukin@g.swu.ac.th

092-2818152

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

58

นายยศธเนศ ทัศนภักดี

56102011052

วิทยาศาสตร์

เคมี

yosthanase.tassanapukdee@g.swu.ac.th

085-7221580

ไตรมิตรวิทยาลัย

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

อ.วรวุฒิ สุภาพ

089-695-8095

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

59

นางสาวสุพาณี แสงสิน

56102011054

วิทยาศาสตร์

เคมี

Supanee_ss_1994@hotmail.com

094-5508995

วชิรธรรมสาธิต

ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

พิบูลประชาสรรค์

อ.งามจิต ไพรงาม

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

เคมี

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เทพศิรินทร์

อ.งามจิต ไพรงาม
ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

อ.กัมปนาท บริบูรณ์
ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

086-393-9629
089-156-6519

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน
อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

60

นายอภิวัฒน์ ราตรีพฤกษ์

56102011055

วิทยาศาสตร์

rachid.nmt@gmail.com

082-8052809

61

นางสาวกชามาส สิทธิวงค์เป็ง 56102010467

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

callmeasm@gmail.com

088-5474328

62

นายกันตินนั ท์ รักนาค

56102010469

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

kanyo555@gmail.com

083-1218997

63

นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห์

56102010473

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

miccup777@gmail.com

086-8740661

64

นายรณชัย ปังอุทา

56102010479

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

benzema_246@hotmail.com

091-2533722

65

นางสาวรุ่งนภา นิม่ ตลุง

56102010480

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

Rungnapanimtalung@gmail.com

080-5807230

66

นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

56102010483

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

67

นายศุภณัฐ สารรัตน์

56102010485

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

bkol.goebbles@gmail.com

นางสาวสุพชิ ญา ทรัพย์
56102010488
ประเสริฐ
นางสาวกมลชนก ชุนหะจินดา 56102010626

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

natsuomoi@gmail.com

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

cakekamonchanok@gmail.com

68
69

tofe_0027@hotmail.com

70

นายนราวิชญ์ อ่อนคํา

56102010628

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

71

นางสาวผกามาศ อุตตะรถ

56102010629

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

phakamas_oil555@gmail.com

นางสาวกนกภรณ์ ฤทธิรงค์
สกุล
นางสาวกรรณิกา ละล่าม

56102011030

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

memoryhill8@gmail.com

56102011031

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

gunnika.lalam@g.swu.ac.th

72
73

naravich1150@gmail.com

086-3800558
085-8515180
083-1873218
085-3261907
085-2218787
085-8272098
085-3878094
0836-701474
081-8612711

74

นางสาวกันยาภรณ์ ชาวนา

56102011033

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

75

นางสาวกานต์รวี มีแก้ว

56102011034

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

be.bbbbbe@gmail.com

76

นางสาวณิชาพัฒน์ โคตะมะ

56102011035

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

dream.1995@hotmail.com

093-1659363

77

นางสาวปรารถนา วันจันทึก

56102011037

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

bv06130@gmail.com

083-3837238

kanyapron62@gmail.com

087-7924141

78

นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์

56102011039

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

79

นางสาววทันยา พานิชผล

56102011040

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

watanya.panichpol@gmail.com

089-2504248

80

นายวรากร บุญประเสริฐ

56102011041

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

warakorn.1210@gmail.com

082-7754425

81

นางสาววริญญา หมัดหวัง

56102011042

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

warinyamadwang@gmail.com

084-6543101

Changmeekoh@hotmail.co.th

063-0242672

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

086-393-9629

อ.กัมปนาท บริบูรณ์
อ.สมปอง ใจดีเฉย

086-393-9629
081-828-6118

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

พิบูลประชาสรรค์

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

วชิรธรรมสาธิต

อ.วิศรุตตา อัตถากร

โยธินบูรณะ

อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์

ผศ.สุรชัย มีชาญ
อ.สนอง ทองปาน

086-551-5741
081-618-7228

สตรีวิทยา๒

อ.มนตรี มณีภาค

อ.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์

081-442-6283

ศึกษานารี

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
ศึกษานารี
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
ลาพักการศึกษา
ไตรมิตรวิทยาลัย
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
พิบูลประชาสรรค์
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
เทพลีลา
สาธิต มศว ปทุมวัน
วชิรธรรมสาธิต

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
ศึกษานารี
วชิรธรรมสาธิต

อ.วิศรุตตา อัตถากร

ศึกษานารี

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

สาธิต มศว ปทุมวัน
พิบูลประชาสรรค์
วัดเขมาภิรตาราม
เทพลีลา

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ
รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

วัดสุทธิวราราม

อ.ธนวรรณ เตชางกูร

อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

อ.รักชนก โคโต

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

พิบูลประชาสรรค์

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

ลาพักการศึกษา

ลาพักการศึกษา

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

อ.วรวุฒิ สุภาพ
ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

089-695-8095
097-132-4500

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง
อ.สมปอง ใจดีเฉย

089-204-4432
081-828-6118

ไตรมิตรวิทยาลัย
โยธินบูรณะ

อ.รักชนก โคโต

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

วชิรธรรมสาธิต

ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ
อ.สมปอง ใจดีเฉย

สาธิต มศว ปทุมวัน
สตรีวิทยา๒

อ.วิศรุตตา อัตถากร

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

อ.วรวุฒิ สุภาพ

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

ลาพักการศึกษา

081-724-8664
081-828-6118

ลาพักการศึกษา

ไตรมิตรวิทยาลัย

นางสาวศศิธร สุวรรณประภา 56102011043

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

83

นายศุภณัฐ มนตรีนภากร

56102011044

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

eagleforces_nut@hotmail.com

086-3042136

ไตรมิตรวิทยาลัย

84

นายสิทธิชัย สมประสงค์

56102011045

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

sithichai.champ@hotmail.com

095-5070770

วัดสุทธิวราราม

85

นายเอกพล โพธิขวัญ

56102011046

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

n_tae03@hotmail.com

090-9619941

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

86

นายคุณากร ปกป้อง

56102011519

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

datasoy1995@gmail.com

061-1040643

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

87

นายคุณาวุฒิ ก่อเกือ้

56102010520

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

niin.romantic@gmail.com

081-2332079

พิบูลประชาสรรค์

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

88

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์ 56102010521

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

ton22505@gmail.com

089-7500753

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สุพชิ ญ แขมมณี

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

วชิรธรรมสาธิต

89

นางสาวชวัลนุช รัตนะ

56102010524

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

casanovee.tualek@gmail.com

085-7853665

บางกะปิ

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา,ผศ.สมัคร์ พิมานแพง

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

90

นางสาวณัฐชา เทียนศรี

56102010525

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

bimon_ha@hotmail.co.th

097-2329140

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.จารุภทั ร ดิษรัฐกิจ

91

นางสาวณัฐติญา พุทธิโชติ

56102010526

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

late892@gmail.com

081-4336522

วชิรธรรมสาธิต

อ.อารียา เอีย่ มบู่

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล
อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

92

นางสาวณัฐวจี อินเล็ก

56102010527

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

natwajee61@gmail.com

093-3102727

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.สุวรรณ พลายพิชิต

93

นายบดินทร์ สินเจริญ

56102010531

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

looktarnknep@hotmail.com

081-7873147

ราชวินติ มัธยม

อ.สุรวุฒิ วิจารณ์

94

นายปริวัตร คําทา

56102010533

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

pariwat_kumtha@hotmail.com

083-9558142

ศึกษานารี

อ.วิชุดา บุญยรัตกลิน

95

นายพชร ตรีธัญญา

56102010534

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

littlezillkiller@gmail.com

095-4525262

96

นายศรัณย์ พ่วงสมบัติ

56102010537

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

sarun.phuangsombat@g.swu.ac.th

97

นายสิทธิพงศ์ สุวรรณคช

56102010540

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

98

นางสาวสุธินี นิธิยานันท์

56102010541

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

99

นางสาวสุพตั รา ภุมรินทร์

56102010542

วิทยาศาสตร์

100 นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

56102010543

ั น์
101 นางสาวกรกนก ศรีวิพฒ

56102010634

080-9100890

ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

อ.นิพาดา ไตรรัตน์
080-284-0786
รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

82

sasitorn.suwanprapa@g.swu.ac.th

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

อ.ธนวรรณ เตชางกูร

081-724-8664
089-695-8095

สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

ศึกษานารี

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์
อ.วิศรุตตา อัตถากร
ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
อ.มนตรี มณีภาค
อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ
อ.รักชนก โคโต
รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

088-693-1371

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

081-316-5572

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

ลาพักการศึกษา

ลาพักการศึกษา

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

อ.วรวุฒิ สุภาพ

089-695-8095

อ.วรวุฒิ สุภาพ

089-695-8095

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

อ.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์

081-442-6283

อ.สมปอง ใจดีเฉย

081-828-6118

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070
081-618-7228

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

อ.วิชุดา บุญยรัตกลิน

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

080-284-0786

อ.นพมณี ศุภนาม

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

อ.อารียา เอีย่ มบู่

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

สตรีวิทยา๒

อ.เข้ม พุ่มสะอาด

อ.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์

081-442-6283

087-711-8379

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

081-724-8664

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สุพชิ ญ แขมมณี

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

อ.รุจน์ ฦาชา
ผศ.พาสนา จุลรัตน์

061-941-9554
088-693-1371

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สุพชิ ญ แขมมณี

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

อ.จามรี อมรโกศลพันธ์ ,ผศ.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วานิชวัฒนา อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

สาธิต มศว ปทุมวัน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ภูณิศรา ลิม้ นนทกุล

พิบูลประชาสรรค์

อ.นพมณี ศุภนาม

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

085-3614465

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

081-658-5477

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.จารุภทั ร ดิษรัฐกิจ

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

stpjoom@gmail.com

083-6343567

วชิรธรรมสาธิต

อ.อารียา เอีย่ มบู่

081-724-8664

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.สมศักดิ์ มณีรัตนกุล

อ.วันเพ็ญ ประทุมทอง

089-209-3930

nongnovel@gmail.com

098-2681402

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.โชคชัย พุทธรักษา

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒน์วงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.สุพจน์ มุศิริ

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

ฟิสิกส์

cassiopeiathai@gmail.com

081-3114221

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.สมศักดิ์ มณีรัตนกุล

อ.วันเพ็ญ ประทุมทอง

089-209-3930

พิบูลประชาสรรค์

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

ariwatnana_1994@hotmail.co.th

088-7728543

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.สุวรรณ พลายพิชิต

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

knkim_kornkanok@hotmail.com

082-2321072

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.นพมณี ศุภนาม

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

ราชวินติ มัธยม

อ.สุรวุฒิ วิจารณ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

อ.จารุภทั ร ดิษรัฐกิจ

วัดเขมาภิรตาราม
เทพศิรินทร์

อ.วุฒพิ งษ์ ทองใบ

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

อ.สนอง ทองปาน

อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
081-316-5572
รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

ลาพักการศึกษา

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

อ.รัฐพล ประดับเวทย์
อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-842-6229

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

102 นางสาวศิยามล เปียคํา

56102010636

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

nummon.tea@gmail.com

090-6810970

สตรีวิทยา๒

อ.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์

081-442-6283

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

103 นายกิตติพงศ์ สรรพสุข

56102011056

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

sunnyxzx21@gmail.com

096-2502235

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.โชคชัย พุทธรักษา

อ.โอภาส สุขหวาน,อ.ปวัฒวงศ์ บํารุงขันธ์

081-332-3181

104 นายชญานนท์ รักษาศรี

56102011057

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

GGSER@hotmail.com

086-9077349

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.สุวรรณ พลายพิชิต

อ.จามรี อมรโกศลพันธ์,ผศ.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วานิชวัฒนา อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

56102011058

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

thanaporn.b01@gmail.com

087-4817792

ศึกษานารี

อ.วิชุดา บุญยรัตกลิน

089-498-6204
088-693-1371

พิบูลประชาสรรค์

105 นางสาวธนพร อึง๊ มงคลชัย

อ.พรใจ ลีท่ องอิน
ผศ.พาสนา จุลรัตน์

เทพศิรินทร์

อ.วาสุเทพ หลวงทิพย์

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

106 นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี

56102011060

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

kingdom_ba@hotmail.com

083-9160610

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ภูณิศรา ลิม้ นนทกุล

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

วชิรธรรมสาธิต

อ.อารียา เอีย่ มบู่

ผศ.สุรชัย มีชาญ

086-551-5741

107 นายรักษิต ขณะฤกษ์

56102011061

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

di_boy119@hotmail.com

084-8208844

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.นพมณี ศุภนาม

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

อ.วาสุเทพ หลวงทิพย์

084-157-1585
089-156-6519

สาธิต มศว ปทุมวัน

108 นายสิทธิโชค สิงห์เรือง

อ.พนิดา มารุ่งเรือง
ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

วัดสุทธิวราราม

อ.โชคชัย พุทธรักษา

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

081-316-5572

อ.เข้ม พุ่มสะอาด

56102011062

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

ddt.lovely@ hotmail. Com

086-9839543

เทพศิรินทร์

109 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคประสิทธิ์ 56102011063

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

popnana_1994@hotmail.co.th

086-4944364

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา

ผศ.จตุพล ยงศร

081-493-6911

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.สุวรรณ พลายพิชิต

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

110 นางสาวโสพนา เอีย่ มขจรศิริ

56102011064

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

Sopana.june@gmail.com


098-2632841

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สุพชิ ญ แขมมณี

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

บางกะปิ

ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา,ผศ.สมัคร์ พิมานแพง

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

111 นายอัครวัฒน์ เทพมุสิก

56102011065

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

akrawat53@gmail.com

091-0139987

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

อ.รัฐพล ประดับเวทย์

081-658-5477

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.จารุภทั ร ดิษรัฐกิจ

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

112 นางสาวอัญชิสา มงคลสมัย

56102011066

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

biongtaam@gmail.com

084-4141424

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผศ.สุพจน์ มุศิริ

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

113 นายทินกร ไทยเจริญ

55102011112

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

ake-rst@hotmail.com

0923499323

จบการศึกษา

จบการศึกษา

56102010435

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

pot_panda@hotmail.com

094-464-4445

081-316-5572
081-618-7228

จบการศึกษา

114 นางสาวกชพร ภูศรีสม

อ.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
อ.สนอง ทองปาน

จบการศึกษา
ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-724-8664

115 นางสาวกอบกาญจน์ ภูพ่ วง

56102010436

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

kobkarnlove@gmail.com

095-503-3570
085-738-8552

116 นางสาวชนกสุดา วงค์วิสุทธิศ์ ิลป์ 56102010438

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

koolii_lp@hotmail.co.th

117 นายชัยณรงค์ เสาวงค์

56102010440

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

noomnoiza999@hotmail.com

091-716-9982

118 นายณราดล บุตรโสม

56102010441

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

naradol16@gmail.com

097-194-9333

119 นางสาวทาริกา มีบุตร

56102010443

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

junnaja.tarika@gmail.com

083-894-2471

Thanapon.Zhao@gmail.com

083-626-9126

วัดสุทธิวราราม

อ.โชคชัย พุทธรักษา

โยธินบูรณะ

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

อ.นฤมล ศิระวงษ์

081-658-5488

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

พญาไท

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

081-562-4252
089-156-6519

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.พัชรีวรรณ คุณชืน่
ผศ.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล

วิชูทิศ

เทพศิรินทร์

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

081-658-5488
081-618-7228

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

โยธินบูรณะ

อ.นฤมล ศิระวงษ์
อ.สนอง ทองปาน

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.ภานุวัฒน์ ศิรินพุ งศ์

081-842-6229

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

ผศ.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

086-388-9010

วิชูทิศ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.พัชรีวรรณ คุณชืน่

081-562-4252

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุภญิ ญา วงศ์ศรีรักษา

ผศ.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

พิบูลประชาสรรค์

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

อ.สนอง ทองปาน

086-388-9010
081-618-7228

เทพศิรินทร์

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.พัชรีวรรณ คุณชืน่

081-562-4252

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

ราชวินติ

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.พัชรีวรรณ คุณชืน่

081-562-4252

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

120 นายธนพล แข็งธัญกรณ์

56102010444

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

121 นางสาวธันยากร จีนชาวนา

56102010445

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

stream.s@hotmail.com

081-099-2501

122 นายธีรพล มณีศรี

56102010446

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

paozaro1230@gmail.com

080-466-2244

123 นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว

56102010447

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

eternity.invisible@gmail.com

095-959-1526

124 นางสาวปัฐวี มูลภา

56102010449

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

stromgirlband@hotmail.com

087-776-0065

125 นางสาวปาริฉัตร ศรีวรรณุ

56102010450

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

parichatsriwannu@gmail.com

090-750-7255

126 นางสาวพิชชาพร กิง่ โพธิ์

56102010451

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

arsenal.akame@gmail.com

094-169-2290

127 นางสาวเพ็ญศิริ เสาฝัน้

56102010453

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Saofun@hotmail.com

094-773-5111

128 นายมารุตต์ แสงสุข

56102010455

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

maroot455@gmail.com

081-619-8402

พญาไท

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

129 นางสาวรังสิยา ขวัญเมือง

56102010456

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

rangsiyaswu@gmail.com

080-522-1296

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

โยธินบูรณะ

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

130 นางสาวรัชนีกร เศษโถ

56102010457

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

fern.ratcha@outlook.com

087-994-2826

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-724-8664

131 นางสาวลลิตา มาเอีย่ ม

56102010458

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

spain.browny2010@gmail.com

085-420-3925

ไตรมิตรวิทยาลัย

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.วรวุฒิ สุภาพ

วิชูทิศ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

132 นายเลอศักดิ์ ตามา

56102010459

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

lersaktama.3108@gmail.com

086-364-7584

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

พญาไท

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

133 นางสาววริศรา กาญจนคุณากร 56102010460

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

jayjayhlw@gmail.com

089-625-6614

วิชูทิศ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

รศ.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ,์ อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน 084-336-7070

134 นายวัฒนา เอีย่ มอินทร์

56102010461

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

watthana.loveyou@gmail.com

061-384-3402

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

รศ.น้ําฝน คูเจริญไพศาล

อ.สนอง ทองปาน

081-441-5465
081-618-7228

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

135 นางสาวสุภาพร บุตรสัย

56102010463

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Shihtzu_9238@hotmail.com

087-061-7627

วิชูทิศ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุภญิ ญา วงศ์ศรีรักษา

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

136 นายอนุชิต พันธ์กง

56102010464

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

anuchit.bigga@gmail.com

084-556-7743

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

ไตรมิตรวิทยาลัย

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.วรวุฒิ สุภาพ

089-695-8095

137 นางสาวอนุรดี หนูสิทธิ์

56102010465

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

anudee41@gmail.com

091-835-6445

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

โยธินบูรณะ

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.สนอง ทองปาน

081-618-7228

138 นางสาวธนพร กิจนาวา

56102010623

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

prawwiitnp@gmail.com

093-279-1577

พิบูลประชาสรรค์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

139 นางสาวปวีณา เฉียบแหลม

56102010624

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

smilekindlyswu@gmail.com

097-353-8465

พิบูลประชาสรรค์

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

พญาไท

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

140 นางสาวอัญชุลี ดีวาจา

56102010625

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

koy23112537@gmail.com

096-494-7159

วิชูทิศ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

081-441-5465

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

ผศ.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

086-388-9010

141 นางสาวจณิสตา กองคํา

56102010974

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

mirumook@gmail.com

082-204-8452

พญาไท

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

รศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล,อ.สุธาวัลย์ หาญขจรกุล

087-711-8379

142 นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน

56102010975

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

neew.kp@gmail.com

091-738-7255

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

ผศ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

091-061-2415

ราชวินติ

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-724-8664

143 นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ

56102010976

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

maimoon.pp@gmail.com

082-469-0202

พญาไท

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

093-329-5155

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

ผศ.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

086-388-9010

144 นางสาวภิญญา พงศพัศ

56102010977

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

pinya.pongsapat@gmail.com

091-915-5536

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

145 นางสาวสุดารัตน์ คําอัน้

56102010978

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

ราชวินติ

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ

081-724-8664

56105010006

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

086-346-9875
085-8108657

สาธิต มศว ปทุมวัน

146 นางสาวญาณิศา

sudarut_kuman@hotmail.com
yanisakhemlay@gmail.com

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

ฟูนอ้ ย

56105010016

ศึกษาศาสตร์

fulllittle69@gmail.com

093-1341463

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

081-342-1937

จิตบรรจง

56105010024

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

juneweerawan@gmail.com

094-8949996

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

081-342-1937

เศรษฐนา

56105010015

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

snappa_apichaya@hotmail.com

089-0545577

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

เกิดมณี

56105010029

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

n-bbf@hotmail.com

085-2225750

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.สมสุดา มัธยมจันทร์

094-426-1446

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

151 นางสาวรจนาภรณ์ มีตา

56105010051

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

อ.รังรอง สมมิตร,อ.สมสุดา มัธยมจันทร์

094-426-1446

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

095-2101110
081-4018411

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

56105010013

1994.rose@gmail.com
narissara.laa@g.swu.ac.th

สาธิตบางนา

152 นางสาวนริศรา

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.กณิการ์ พงศ์พนั ธุส์ ถาพร

094-426-1446

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

153 นางสาวปานกนก สมานชาติ 56105010044

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

power_pan38@hotmail.com

099-4751133

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.กณิการ์ พงศ์พนั ธุส์ ถาพร

094-426-1446

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

154 นางสาวอัจฉรา

56105010030

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

fea.swu@gmail.com

088-7849687

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

098-354-6955

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

155 นางสาวณัฐธยาน์ งามดี

56105010008

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

mawmeaw.melody@gmail.com

087-3582087

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

098-354-6955

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

156 นางสาวสุพรรณี รู้ยงิ่

56105010028

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

supannee506@gmail.com

081-0891080

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

098-354-6955

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

157 นางสาวกนกพิชญ์ จันทิมาต

56105010031

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

aur.5@hotmail.com

085-6330585

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

098-354-6955

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ลัดดา หวังภาษิต

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

098-354-6955

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ลัดดา หวังภาษิต

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

สายน้ําทิพย์

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

สายน้ําทิพย์

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

เข็มลาย

147 นางสาวปัณฑารีย์
นางสาววีรวรรณ
148
จักร
นางสาวปภาวี
149
นนท์
150 นางสาวอภิชยา

ละมูลสุข

ฉ้วนกลิน่

การประถมศึกษา

158 นางสาวกุลธิดา อากามะ

56105010004

ศึกษาศาสตร์

159 นายนิติพงศ์

56105010042

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

160 นายณัฐพงศ์ มะณี

56105010038

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

161 นางสาวกัลยาณี คุณา

56105010033

ศึกษาศาสตร์

162 นางสาวกุสุมา สุขอร่าม

56105010035

099-6505591

การประถมศึกษา
Chob_tur@hotmail.com

085-4341438

Paknuttapongmanee@gmail.com

088-7859492

การประถมศึกษา

Auem_24@hotmail.com

093-2590724

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

089-176-6889

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

Bovee494@hotmail.com

095-8302613

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

163 นางสาวเพชรประกาย อะโคตรมี 56105010046

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

poope_344@hotmail.co.th

098-8436355

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

164 นางสาวภัทราพร แม่นผล

56105010049

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

Jeab.maenpol@gmail.com

090-3602189

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

165 นางสาวภัทริยา อัจฉราทิพย์

56105010050

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

pattariya7955@gmail.com

080-5327955

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ลัดดา หวังภาษิต

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

089-176-6889

166 นางสาวศิระวดี ร่มแก้ว

56105010056

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

sirawadee17@hotmail.com

088-7726950

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

167 นางสาวชนาพร พานลาด
56105010061
นางสาวกนกกาญจน์ ประกอบ 56105010062
168
ปราณ
56105010059
169 นางสาวอัมนี มะแดเฮาะ

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

Chanaporn678@gmail.com

092-5938942

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

อ.ลัดดา หวังภาษิต

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

การประถมศึกษา

081-0121726
080-7036226

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ศึกษาศาสตร์

kanokkan.ken@g.swu.ac.th
thichakorn56@gmail.com

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ลัดดา หวังภาษิต

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

170 นายอาจณรงค์ ใจสุข

56105010060

ศึกษาศาสตร์

artnarong1994@gmail.com

096-4101337

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

089-521-7826

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

171 นายจักรพงษ์

56105010036

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

jukkapongpao.140837@gmail.com

092-2926512

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.สุณิสา สุมิรัตนะ

086-606-1044

172 นางสาวศุภรัตน์ จริมา

56105010057

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

june_mcjigkm@hotmail.com

085-6306483

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

086-319-7270

173 นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะอาแว

56105010047

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

destiny.jonghun@gmail.com

080-8689549

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

086-319-7270

สายแดง

56105010052

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

agape_when@hotmail.com

092-8386535

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

175 นางสาวพิชชาวีร์ ขยันยิง่

56105010045

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

sspitcha@gmail.com

0881830760 , 0647397507
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

พญาไท

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

อ.ดวงใจ สีเขียว

089-200-7383

ปิ่นมณีวศ์ 56105010026

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

089-150-0725

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

084-4388494
089-4130067

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

56105010003

suparat.ham26@gmail.com
kanlayaneerangwhong@gmail.com

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

สุพรรณกนก 56105010019

ศึกษาศาสตร์

waiibelieber@gmail.com

089-0880844

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว

ผศ.รังสี เกษมสุข

089-517-0704

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

56105010022
179 นางสาวยุวธิดา บุญเครือ
นางสาวสิริลักษณ์ งามจารุธาร 56105010058
180
เกษม
ทรายทอง
56105010037
181 นายชาคริต

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

gift0981541@hotmail.co.th

098-0430882

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

089-517-0704

อนุบาลสามเสน

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

061-469-1455

การประถมศึกษา

krateko2cc@gmail.com

091-6370228

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดวงใจ สีเขียว
อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

ผศ.รังสี เกษมสุข

ศึกษาศาสตร์

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.สมสุดา มัธยมจันทร์

094-426-1446

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

xaithong14@gmail.com

085-2644809

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

086-319-7270

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.สมสุดา มัธยมจันทร์

094-426-1446

182 นางสาวรัชนีกร

56105010053

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

ko_one_nanny@hotmail.com

092-4653097

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

086-319-7270

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.กณิการ์ พงศ์พนั ธุส์ ถาพร

094-426-1446

183 นางสาวทิพย์โสภา ศรีสวาท 56105010040

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

Tipsopa13@gmail.com

090-4601631

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กิตติชัย สุธาสิโนบล

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

086-319-7270

สาธิตบางนา

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.รังรอง สมมิตร,อ.กณิการ์ พงศ์พนั ธุส์ ถาพร

094-426-1446

184 นายวิธิสรรค์

ตันยอด

56105010055

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

top-fii@hotmail.com

096-2307650

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

098-354-6955

185 นายวชิรวิทย์

ชินะข่าย

56105010054

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

Ford_pcc@hotmail.com

091-7395055

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

089-176-6889

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

098-354-6955

186 นายนราชัย

ทองต้ง

56105010012

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

pom_ni_coach@hotmail.com

088-8280084

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

089-176-6889

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

098-354-6955

เกียรติธนภูษิต 56105010032
187 นายกฤติน
นายณัฐพัฒน์ พาณิชพัฒ 56105010039
188
นกุล
56105010043
189 นางสาวเนตรชนก แก้วกรม

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

muzic_k@hotmail.com

090-9911291

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

081-342-1937

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

098-354-6955

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

tarxayhi@hotmail.com

082-3235134

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

081-342-1937

แม่พระฟาติมา

อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

อ.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

098-354-6955

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

n_k_netchanok@hotmail.com

095-7367934

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.อาทิตย์ โพธิศ์ รีทอง

081-342-1937

สายน้ําทิพย์

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

190 นางสาวกวินธิดา

56105010001

ศึกษาศาสตร์

การประถมศึกษา

iamwoodapple@gmail.com

083-3802939

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รังสี เกษมสุข

อ.สุมาลี เชือ้ ชัย

089-176-6889

สายน้ําทิพย์

อ.ดวงใจ สีเขียว

อ.ลัดดา หวังภาษิต

083-1317268

55104010250
56103010191

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Kikritdynamo@hotmail.com

094-5574493

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

korawankotchompoo@gmail.com

089-2797116

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สิริภา สงเคราะห์

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

lpd.jinnawat@gmail.com

092-2748315

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.รัฐพล ประดับเวทย์

081-658-5477

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

ailly.december@gmail.com

091-4305114

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

pchutpong@gmail.com

081-3794208

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

pizza_delivery13@hotmail.com

089-7403216

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

fah_lhmd@hotmail.com

095-4527994

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

085-299-9819
097-132-4500

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Bonz_pol_kim_tukky@hotmail.com

087-6400048

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สังคมศึกษา

Joy_narumon_2500@hotmail.com

096-8786181

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

086-393-9629
097-132-4500

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

สังคมศาสตร์

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

chom.ramida@gmail.com

061-6145258

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Piyananthua@hotmail.com

092-2522465

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Prompong.rakareekul@g.swu.ac.th

082-0641150

หอวัง

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

มัธยมวัดธาตุทอง

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

chiona_brookco@hotmail.com

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.สกล วรเจริญศรี

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

081-864-3881

สังคมศึกษา

peerapon.479@gmail.com

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

095-894-6445
097-132-4500

หอวัง

สังคมศาสตร์

085-4969598
096-8903970

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

pear_pear@hotmail.com

088-2246032

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สามเสนวิทยาลัย

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

neast28@gmail.com

080-5281286

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.รัฐพล ประดับเวทย์

081-658-5477

งิ้วทอง

174 นางสาวรัชกมล

แสนสุริวงค์

176 นางสาวศุภรัสมิ์

177 นางสาวกัลยาณี รางวงษ์
178 นางสาวภัทรวดี

บุญเจือ

ศิริสิทธิ์

191 นายกฤษณพงศ์ รักษ์สังข์
192 นางสาวกรวรรณ โคตรชมภู
193 นายจิณณวัตร เลิศประดิษฐ์
194 นางสาวจิดาภา หนูมา
195 นายฉัตรพงศ์ ปิ่นปั่น
196 นางสาวชวิศา จาระเวก
197 นางสาวโชติกา ปัทมาภรณ์
198 นายณัฐพนธ์ โสใหญ่
199 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
200 นางสาวรมิดา จงน้อมกลาง
201 นางสาวปิยนันท์ นิม่ ดํา
202 นายพร้อมพงศ์ รักษ์อารีกลุ
203 นางสาวพัทธมน พีรรังสิกร
204 นายพีรพล คุมพรรค
205 นางสาวรวิภา ขัดทะเสมา
206 นายวัชรพงศ์ ศิริมาสกุล

56103010192
56103010193
56103010194
56103010195
56103010196
56103010197
56103010199
56103010204
56103010205
56103010206
56103010207
56103010208
56103010209
56103010211

การประถมศึกษา

การประถมศึกษา

207 นายศราวุธ สุสิงห์
208 นายสุภยศ สิริโชคดีกลุ
209 นายเฉลิมชนม์ กรีหิรัญ
210 นายชัยภัทร แก้วจรัส
211 นางสาวกวีณา บูรมิตร
212 นางสาวกสิณา คัมภิรานนท์
213 นายกิตติพนั ธ์ บุตรเจียมใจ
214 นายคมสัน แซ่เลีย่ ง
215 นางสาวจตุพร วงศ์ประทุม
216 นางสาวเจนจิรา ขวัญเจริญ
217 นายพิตรพิบูล ลิมป์ฉวีวัฒน์
218 นางสาวณิชนันท์ หงษ์งาม
219 นางสาวณิชารีย์ สามัญ

56103010212
56103010218
56103010422
56103010423
56103010713
56103010714
56103010715
56103010716
56103010717
56103010718
56103010719
56103010720
56103010721

097-132-4500

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

sarawutsusing@gmail.com

081-3899947

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

081-752-7117

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

T.subhayos@gmail.com

082-0690970

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

chalermchon34@gmail.com

092-9867823

มัธยมวัดธาตุทอง

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

หอวัง

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

081-864-3881

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

chaipat.ck94@gmail.com

081-0127338

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

081-682-6030

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

eve_kwn@hotmail.com

082-1588825

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

จิตรลดา (ฝ่ายประถม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

i_sina1@hotmail.com

082-4511531

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

kittipan_ao@hotmail.com

083-2730147

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Komsantyty@gmail.com

099-1585757

สามเสนวิทยาลัย

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.นฤมล ศิระวงษ์

081-658-5488

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

29jatuporn@gmail.com

063-9641596

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

janehug_@hotmail.com

098-2590394

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.สกล วรเจริญศรี

095-894-6445

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

professional875@gmail.com

086-0686877

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

หอวัง

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

081-864-3881

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

S.mine.belle@gmail.com

089-7528912

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

097-132-4500

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

ice_g-g@hotmail.com

091-7409026

จิตรลดา (ฝ่ายประถม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

220 นางสาวดลหทัย สายสุวรรณ

56103010722

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Donhathai722@outlook.com

082-3654626

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

221 นางสาวนรกมล วงษ์เดอรี

56103010723

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

jassamini@gmail.com

088-0132616

มัธยมวัดธาตุทอง

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

097-132-4500

222 นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์

56103010724

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

lookkeaw.ps@gmail.com

099-2596969

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สิริภา สงเคราะห์

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล ศิระวงษ์

081-658-5488

223 นางสาวเปรมหทัย ธรรมเกษร

56103010725

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

prem.dista@hotmail.co.th

095-5585725

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สิริภา สงเคราะห์

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

224 นางสาวพรชนก สองคําชุม

56103010726

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

p-huato_destiny@hot

088-0644088

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง,อ.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

225 นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์

56103010727

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

som.o.tiwa@gmail.com

086-3783294

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

097-132-4500

226 นายภัทรดนัย สุศิวะ

56103010728

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

newdekd.1@gmail.com

096-8877033

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

227 นางสาวรณิดา เซียะกี่

56103010729

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

S.ranida@hotmail.com

086-3827791

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

091-880-1618

จิตรลดา (ฝ่ายประถม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

228 นางสาวรัฐธณา ปลิวศรีแก้ว

56103010730

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

mind.yajh@gmail.com

098-2649860

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.กัมปนาท บริบูรณ์

086-393-9629

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

097-132-4500

229 นางสาวรุ่งอรุณ มูลชนะ

56103010731

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

zeejiew.mcn@gmail.com

097-1310445

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.สิริภา สงเคราะห์

รศ.องอาจ นัยพัฒน์

089-769-9141

230 นายวิทวัส มีโฉม

56103010732

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Wittawatpao@gmail.com

089-7796702

ราชวินติ มัธยม

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุจน์ ฦาชา

061-941-9554

สามเสนวิทยาลัย

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

231 นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์

56103010733

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Memoploy@hotmail.com

088-2602082

จิตรลดา (ฝ่ายประถม)

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ,์ อ.ชนิดา มิตรานันท์

084-094-9495

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.อชิระ อุตมาน

อ.พนิดา มารุ่งเรือง

084-157-1585

232 นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว

56103010734

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

aorjaiis@gmail.com

087-3587977

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

ผศ.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

097-132-4500

233 นางสาวสุธิดา ศิริสวัสดิ์

56103010735

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

bowysuthida@hotmail.com

094-5493677

หอวัง

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

234 นางสาวสุภาธณัฐ ขวัญนาค

56103010736

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

sptn.nat@hotmail.com

092-3342806

หอวัง

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

มัธยมวัดธาตุทอง

อ.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

235 นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์ชัย

56103010737

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

Oilsaoooo@gmail.com

088-0015431

สามเสนวิทยาลัย

อ.อชิระ อุตมาน

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.นฤมล พระใหญ่

085-299-9819

236 นายอนุรักษ์ ศุกระสุริยะ

56103010738

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

monflukey.cc@gmail.com

088-3598374

เทพศิรินทร์

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

237 นางสาวกุลธรา สกุลทิพย์แท้

56101010180

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

nan_2538_1995@hotmail.com

061-1720824

พิบูลประชาสรรค์

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

อ.ภารดี กําภู ณ อยุธยา

089-823-9199

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

238 นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์

56101010181

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

bonjour_petie_arm@hotmail.com

098-7478895

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

239 นายทยุติธร วัชระสุภทั ร

56101010185

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

chainutt_tayut@hotmail.com

080-5152628

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

240 นางสาวธนพร บุญยกบัณฑิต

56101010186

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

milk_lovely615@hotmail.com

080-5307959

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

แม่พระฟาติมา

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.พัชรีวรรณ คุนชืน่

081-562-4252

241 นางสาวธนาภา ภูมิดิษฐ์

56101010187

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

likesiangpleng@hotmail.com

080-8936761

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์

อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

089-811-1988

242 นางสาวนีราพรรณ สุขเจริญ

56101010189

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

m_neerapan@hotmail.com

081-7762183

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

243 นางสาวปพิชญา วิชาสิทธิ์

56101010190

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Paphitchayaw9@gmail.com

091-0244237

พิบูลประชาสรรค์

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

244 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์ 56101010192

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

my_p_1412@hotmail.com

097-3366477

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

245 นางสาวลฎาภา สอนเฉลิม

56101010193

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

ladapa2310@gmail.com

063-5988352

วัฒนาวิทยาลัย

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

088-693-1371

ั ญา อินศิริ
246 นางสาวศุกญ

56101010194

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Sukanya.swu@gmail.com

082-3521117

วัฒนาวิทยาลัย

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

089-136-5988

247 นายสิทธินนท์ บุญสวยขวัญ

56101010195

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

tue_127@hotmail.com

089-4864105

เทพศิรินทร์

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.นิธิอร พรอําไพสกุล

อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

089-811-1988

248 นางสาวสุทธิกา มาเกิด

56101010196

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Suttika.may@gmail.com

083-5860703

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.กิง่ กาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

089-811-1988

แม่พระฟาติมา

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.พัชรีวรรณ คุนชืน่

081-562-4252

249 นางสาวสุภาภรณ์ ชัยวิชาญ

56101010197

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

bajio_ojiab@hotmail.com

089-7879486

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

แม่พระฟาติมา

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.พัชรีวรรณ คุนชืน่

081-562-4252

250 นางสาวอโรชา ทองแจ่ม

56101010198

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

earnearnsuai@gmail.com

095-9569794

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

081-618-4767

251 นายเอนกพงษ์ บุญเกิด

56101010199

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

bang-on-rat@hotmail.com

088-3319516

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

เทพศิรินทร์

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

252 นางสาวกชกร แก้วพูล

56101010602

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

pang_p-gz@hotmail.com

088-7843635

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.กิง่ กาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

แม่พระฟาติมา

อ.รัชนีย์ญา กลิน่ น้ําหอม

อ.พัชรีวรรณ คุนชืน่

081-562-4252

253 นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ

56101010603

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

16phoombaifern@gmail.com

087-5428982

พิบูลประชาสรรค์

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

ผศ.มณฑิรา จารุเพ็ง

089-204-4432

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

254 นางสาวคณัฐภรณ์ คนึงคิด

56101010604

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

b_tewwie_only@hotmail.com

082-1760448

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์

อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล,อ.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

089-811-1988

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

081-618-4767

255 นายคณิน จิตนิยมสิน

56101010605

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Tivoli_Knight@hotmail.com

083-8461115

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

แม่พระฟาติมา

อ.รัชนีย์ญา กลิน่ น้ําหอม

อ.พัชรีวรรณ คุนชืน่

081-562-4252

256 นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย

56101010606

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

jakkrit.fluke@gmail.com

086-3589199

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

257 นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์

56101010608

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Ice_please@hotmail.com

090-9608254

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

เทพศิรินทร์

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

ผศ.ศิริพนั ธ์ ศรีวันยงค์

081-908-8980

258 นางสาวณัฐกมล ขวัญศรี

56101010609

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Sainatta@gmail.com

098-8347691

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ครรชิต แสนอุบล

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

259 นายทศพล เวียงคํา

56101010610

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Makie_taeyeon@hotmail.com

088-2692775

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

086-038-1127
088-693-1371

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

081-618-4767

260 นางสาวบงกชรัตน์ โลหะกรด

56101010611

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

kig_and_cin@hotmail.com

087-5215671

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

084-767-2746

261 นายปณิธาน หินผา

56101010612

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

Panihmswu@gmail.com

094-4799792

ปทุมคงคา

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ครรชิต แสนอุบล

086-038-1127

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

262 นางสาวปัทมพร แย้มสุข

56101010613

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

dark_evil_pp@hotmail.com

090-0540595

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.นิธิอร พรอําไพสกุล

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.กิง่ กาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

263 นางสาวพรลภัส กลับนวล

56101010614

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

rari_ponlapat@hotmail.com

087-4686838

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อ.มิ่งขวัญ คงเจริญ

089-922-8955

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

264 นางสาวมุทิตา ใหม่พุ่ม

56101010615

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

ritter_chak@hotmail.com

090-1486911

เทพศิรินทร์

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

อ.พัทธยา จิตต์เมตตา

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

089-456-6300

56101010616

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

hm561010616@gmail.com

096-4837024

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิชชุกร ทองหล่อ

ผศ.พาสนา จุลรัตน์

081-811-3107
088-693-1371

สาธิต มศว ปทุมวัน

265 นายวัชรากร แสงอากาศ

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.กิง่ กาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

อ.มนตา ตุลย์เมธาการ

094-229-5974

266 นางสาวจิรนันท์ คําพันธ์

55101010204

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

ying_yui@outlook.com

092-8160626

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.รัชนีย์ญา กลิน่ น้ําหอม

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

267 นางสาวอนงค์นาฏ ร่มโพธิช์ ี

55101010217

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

anongnat2301@gmail.com

062-5957484

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.รัชนีย์ญา กลิน่ น้ําหอม

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

มัธยมวัดธาตุทอง

ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

อ.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี

084-461-9099

268 นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง

56101010617

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

Kanlayasiri1994@gmail.com

083-1286637

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.อัญชลี จันทร์เสม

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.วรรธนะ สุขศิริปรกณ์ชัย

อ.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

081-309-4799

269 นางสาวจินต์จุฑา เกษร

56101010618

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

jinjuta9494@gmail.co.th

084-5655628

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

แม่พระฟาติมา

อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

270 นางสาวจุฑามาศ เลาหภักดี

56101010619

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ii_jaaey@hotmail.com

095-7728803

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย

อ.วันเพ็ญ ประทุมทอง

089-209-3930

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

jettapol.jay@gmail.com

081-8988251

หอวัง

ผศ.พนิตา กุลสิริสวัสดิ์

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

081-864-3881

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.สายวรุณ จําปาวัลย์

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

แม่พระฟาติมา

อ.วรรธนะ สุขศิริปรกณ์ชัย

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย

อ.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

081-309-4799

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

หอวัง

ผศ.พนิตา กุลสิริสวัสดิ์

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

081-864-3881

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

แม่พระฟาติมา

ผศ.สายวรุณ จําปาวัลย์

อ.ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

097-996-5946

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สายวรุณ จําปาวัลย์

อ.ชไมพร ดิสถาพร

083-133-6629

หอวัง

อ.นราธิป ธรรมวงศา

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สายวรุณ จําปาวัลย์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.วรรธนะ สุขศิริปรกณ์ชัย

อ.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

081-309-4799

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

หอวัง

อ.นราธิป ธรรมวงศา

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

เทพศิรินทร์

ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์

ผศ.แสงจันทร์ เหมเชือ้

081-444-0800

271 นายเจตพล เกียรติคีรี

56101010620

มนุษยศาสตร์

272 นางสาวชวัลรัตน์ บําเพิงรัตน์

56101010621

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

273 นางสาวณัฐชา งามลักษณ์

56101010623

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

274 นางสาวธนศิริ มูลโพธิ์
นางสาวนนทวรรณ บุญ
275
ช่วยเหลือ
276 นางสาวประภัสรา ดาวเรือง

56101010624

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

56101010626

มนุษยศาสตร์

56101010627

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

277 นางสาวปิยะวรรณ คําวิโส

56101010628

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

278 นางสาวปิยาภรณ์ วรดิเรก

56101010629

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

279 นายพรพงศ์ จุฬาเจริญเลิศ

56101010630

มนุษยศาสตร์

280 นางสาวรุ่งนภา แสงแจ่ม

56101010631

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

281 นางสาววิสสุตา จิตโตธิการ

56101010633

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

282 นายศุภร์ มนต์เลีย้ ง

56101010634

มนุษยศาสตร์

283 นางสาวสุชานุช ศรีสุวรรณ์

56101010635

284 นางสาวสุดาพรรษ์ กันนุฬา

ภาษาอังกฤษ

chawanrat414@gmail.com
key_ice@hotmail.com

084-0533614
089-7837075

tanasiri.moonpho@g.swu.ac.th

081-5881126

toey_mommam@hotmail.com

085-3953850

June.179.@gmail.com

090-7343765

prae.bapbaby@gmail.com
piyapornworadirek@gmail.com

085-4555185
081-7078276

hi_love_song@hotmail.com

083-7674796

water-daimond_wd@hotmail.com

099-3240729

wissuta.jtk@gmail.com

090-9947859

ภาษาอังกฤษ

game_commander@hotmail.com

081-0842720

เทพศิรินทร์

ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.วไลพร ฉายา

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

panteen--zz@msn.com

087-7577195

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย

อ.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

081-309-4799

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์

อ.จิตติมา เจือไทย

081-626-8998

56101010636

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

superhirom@hotmail.com

081-7605041

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล

อ.พรใจ ลีท่ องอิน

089-498-6204

หอวัง

อ.นราธิป ธรรมวงศา

อ.อรอุมา เจริญสุข

086-909-6377

285 นายอนุวัฒน์ จันทร์ดวงดี

56101010637

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

anuwat.t.j@gmail.com

088-3341720

เทพศิรินทร์

ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

อ.ประภัศรา ธโนศวรรย์

081-811-3107

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.วไลพร ฉายา

อ.วิไลลักษณ์ ลังกา

089-493-6632

286 นางสาวอรกมล ช่วยท้าว
นางสาวขวัญชนก แซ่อวิ๋
287
นางสาวจงรัก แก้วงอก
288
นายรณภัทร ขอเหล็กกลาง
289
นางสาวชิดชนก มุขพรหม
290
นายศวัส จันทร์อมิ่
291
นายพงศ์ภทั ร เลิศล้ํา
292
นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วโต
293
นายวรินทร์ เพิ่มผล
294
นางสาววาดไว้ แสวง
295
นางสาวศศิธร มีดา
296
นางสาวศิวกานต์ หลักดี
297
นางสาวอนุธิดา ทุ่งแก้ว
298
นางสาวอุษณา พิมพร
299
นายวัชระพล หาบ้านแท่น
300
นางสาวปิยะธิดา สร้อยระย้า
301
นางสาวสายธาร สินธุง์ าม
302
นายธนภร ไชยต้นเทือก
303

56101010638

มนุษยศาสตร์

หอวัง

ผศ.พนิตา กุลสิริสวัสดิ์

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

081-864-3881
0864029204

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ศิรินนั ท์ ศรีเนาวรัตน์
ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

อ.วิไลลักษณ์ ลังกา

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

089-493-6632
0864029204

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

0864029204

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

0864029204

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

อ.ตรีวิทย์ พิจิตพลากาศ

0909402945

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

อ.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์

0890033759

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ผศ.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

0816193228

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

0819111341

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

0864029204

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
หอวัง

ผศ.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

0864029204

วัฒนาวิทยาลัย

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

081 424 4524

วัฒนาวิทยาลัย

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

081 424 4524

หอวัง
พิบูลประชาสรรค์

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

หอวัง
พิบูลประชาสรรค์

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
พิบูลประชาสรรค์

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
พิบูลประชาสรรค์

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

วัดนวลนรดิศ
ทวีธาภิเศก

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

วัดนวลนรดิศ
ทวีธาภิเศก

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

ภาษาอังกฤษ

56110010369

ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

onkamol_mai@hotmail.com
mimi20102379@gmail.com

088-6232979
085-7846625

56110010372

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

jongrakkeawngok@gmail.com

095-3261615

56110010373

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

Ronnaphat97@gmail.com

095-6126646

56110010374

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

chidchanokming@gmail.com

086-5054328

56110010375

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

natdanai1994@outlook.com

089-8586088

56110010386

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

tarrtamm@gmail.com

081-7920862

56110010382

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

gene45@hatmail.com

082-9995344

56110010386

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

warin.phoemphon@gmail.com

099-2843686

56110010387

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

56110010389

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

ckmeeda@gmail.com

085-0616911

56110010391

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

art_changmin@hotmail.com

099-2838047

56110010393

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

deleau.1994@gmail.com

097-0745934

56110010394

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

Usana605@gmail.com

094-3516409

56110010499

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

whawaza@gmail.com

087-3711316

56110010502

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

pa_lo_ako@hotmail.com

099-2135511

56110010503

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

number.100@windowslive.com

091-4358565

56110010504

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

sutamard.ing@gmail.com

087-3558392

304 นางสาวกนธิชา จิรเธียรพฤทธิ์ 56110010395

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

pgmamazako@hotmail.com

099 492 6992

305 นางสาวกรวิภา ปลอดดี

56110010396

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

talib-toip@hotmail.com

094 487 9488

56110010398

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

307 นางสาวชญานิศ ประดิษฐ์เสรี 56110010400

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Boonyapichattigan@gmail.com
netter.123_@hotmail.com

308 นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกลุ

56110010402

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

nattha_nat_143@hotmail.com

086 357 9223

309 นางสาวณัฐฑิณี พลายพงษา

56110010403

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Nuttinee37@hotmail.com

080 446 4442

310 นางสาวณัฐธิดา พึ่งนุม่
นางสาวดลหทัย สมบัติหิรัญ
311
วงศ์

56110010404

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Mypunchcy@hotmail.com

061 010 6665

56110010405

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Dear_dolhathai@hotmail.com

096 516 5155

306 นายเจษฎา บุญญาภิชาติกาล

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
หอวัง
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

099 690 9156
085 057 9848

สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
หอวัง

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
หอวัง
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว ปทุมวัน
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
สาธิต มศว ปทุมวัน

56110010408

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

nana.mind@hotmail.com

083 613 8972

313 นางสาวประวรรณี จักขุจันทร์ 56110010410

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

prawanee@hotmail.com

091 425 0762

314 นายปริทัศน์ เรืองยิม้

56110010411

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

boomty1@hotmail.com

091 461 7166

315 นางสาวปัณฑารีย์ มีประวัติ

56110010412

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Tommy_mint@hotmail.com

086 356 1638

316 นางสาวพรรณิการ์ ฉวีนวน

56110010413

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Kitcat_za@hotmail.com

063 759 9990

317 นางสาวพัณณิตา อุน่ รั้ว

56110010414

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

318 นายพิชญ์ภมู ิ จงรัตนเมธีกลุ

56110010415

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

aaom_aomzin@hotmail.com
starocean_poom@hotmail.com

319 นางสาวภัทริกา นันทวิชิต

56110010417

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

num_iodeen@hotmail.com

320 นางสาวมณทิชา บุตนุ

56110010418

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

B-monthicha@hotmail.com

321 นายมัชฌิม บุญคง

56110010419

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

322 นายวรวุฒิ ปัถวี
323 นางสาววรางคณา เต้พนั ธ์

312 นางสาวนารีนาถ เอีย่ มเสน

สตรีวัดระฆัง

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

สตรีวัดระฆัง

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

แม่พระฟาติมา
พิบูลประชาสรรค์

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

แม่พระฟาติมา
พิบูลประชาสรรค์

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

088 849 5445

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

095 559 4099

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

kitzaa2538@hotmail.com

093 575 6960

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

56110010420

Worawoot_golf20@hotmail.com

063 939 4141

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

มัธยมสังคีตวิทยา
พิบูลประชาสรรค์

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

มัธยมสังคีตวิทยา
พิบูลประชาสรรค์

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

56110010421

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

pounpounslurpee@hotmail.com

099 248 2229

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

324 นายวสวัตติ์ นวลนาค

56110010422

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

wasawat_off19@hotmail.com

085 337 3109

ศึกษานารี

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

ศึกษานารี

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

325 นางสาววันเพ็ญ อําพันธ์ทอง

56110010424

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

kukkikonthepikky@gmail.com

086 411 0563

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

56110010425

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

veeravut_1611@hotmail.com

084 925 5976

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

327 นางสาวศศิกาญจน์ โกสิยารักษ์ 56110010426

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

boom_ufo.bb@hotmail.com

092 261 4545

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

328 นางสาวศิวพร เตียงเกตุ

56110010427

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

aim_zaza@hotmail.com

098 261 8565

แม่พระฟาติมา

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

แม่พระฟาติมา

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

ผศ.วีระ พันธุเ์ สือ

097 094 1519

329 นายสถาพร เจริญสวัสดิ์

56110010428

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Sata_narak_33247@hotmail.com

092 392 4039

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

330 นายสหภพ พุ่มพวง

56110010429

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

earth.sahapop0990056910@gmail.com

099 005 6910

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.เทพิกา รอดสการ

อ.เทพิกา รอดสการ

089 957 1551

331 นายสิทธิกร บํารุงราษฎร์

56110010430

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Asenergy-@hotmail.com

085 062 9004

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

ผศ.รุจี ศรีสมบัติ

081 420 4688

332 นางสาวสุพาวรรณ ฤดีกลุ รังสี 56110010431

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

kookie555@windowslive.com

081 481 5949

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

สายปัญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

อ.เมธี พันธุว์ ราทร

081 805 5387

333 นางสาวอภิชญา มนูญผล

56110010433

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Mook_vitnit@hotmail.com

091 732 2899

หอวัง

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

หอวัง

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

อ.สุรศักดิ์ จํานงค์สาร

094 341 7189

334 นางสาวอารียา ชูเลิศ

56110010434

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

Benz_za0307@hotmail.com

083 826 3799

วัฒนาวิทยาลัย

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

081 424 4524

วัฒนาวิทยาลัย

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

รศ.มานพ วิสุทธิแพทย์

081 424 4524

335 นางสาวกุลิสรา สกุลรัตน์

56110010437

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

grace_dek-d@hotmail.com

088 580 2289

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

ผศ.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

086 607 6799

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

ผศ.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

086 607 6799

336 นายจิตติ ผดุงกิจ

56110010438

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

chitti_e@icloud.com

090 910 4499

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

อ.กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

081 563 1777

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

อ.กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

081 563 1777

337 นายชิติพทั ธ์ วัลยสุรกุล

56110010439

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

songchitipatguitarist@gmail.com

094 674 6669

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

อ.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

061 942 4594

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

อ.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

061 942 4594

338 นางสาวนําพร แซ่ว่าง

56110010440

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

singsingpn@gmail.com

087 760 4441

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

อ.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

081 853 5430

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

อ.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

081 853 5430

339 นายปิติวัตร อินทราศักดิ์

56110010442

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

pitiwat_krapao@hotmail.com

087 567 0056

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

089 171 9495

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

089 171 9495

340 นางสาวภูระดา แสนภูมิ

56110010443

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

phurada1994@gmail.com

092 231 1877

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ฌานิก หวังพานิช

อ.ฌานิก หวังพานิช

085 030 7779

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ฌานิก หวังพานิช

อ.ฌานิก หวังพานิช

085 030 7779

341 นายวาทิต ชาติไทย

56110010444

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

earth_maplestory@hotmail.com

085 833 3246

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วาทิต สุวรรณสมบูรณ์

อ.วาทิต สุวรรณสมบูรณ์

081 917 0359

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.วาทิต สุวรรณสมบูรณ์

อ.วาทิต สุวรรณสมบูรณ์

081 917 0359

342 นางสาวสุภสั สรา ช้างวงศ์

56110010446

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

soboice@gmail.com

083 776 7770

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

อ.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

086 389 9406

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

อ.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

086 389 9406

343 นายอัครพล แสนประสิทธิ์

56110010447

ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

cheer_drumjazz@hotmail.com

086 891 6263

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

อ.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

081 720 4075

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

อ.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

081 720 4075

344 นางสาวจารุพชั ร์ พิชัยอุตกฤษฏ์ 56110010465

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

nu_nanzz3.3@hotmail.com

09-5960646-8

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.ปิยวดี มากพา

ผศ.ปิยวดี มากพา

062-453-5665

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.ปิยวดี มากพา

ผศ.ปิยวดี มากพา

062-453-5665

345 นางสาวสุนทรีพร พารารักษ์

56110010485

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

soontareepornpa@gmail.com

09-2505929-1

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.ปิยวดี มากพา

ผศ.ปิยวดี มากพา

062-453-5665

วัฒนาวิทยาลัย

ผศ.ปิยวดี มากพา

ผศ.ปิยวดี มากพา

062-453-5665

346 นางสาวชนิสรา ศรีพุ่ม

56110010466

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

stampily@hotmail.com

08-6410110-7

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

089-777-1114

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

089-777-1114

347 นายเทอดฉัตร สุดประโคน

56110010470

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

t_b_love17143@hotmail.com

08-0798362-8

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

089-777-1114

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ผศ.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

089-777-1114

348 นางสาวปรัญรัชต์ นิธินติ ิธรรม์

56110010474

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

rabbit.so@hotmail.com

08-0213318-9

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปรารถนา คงสําราญ

อ.ปรารถนา คงสําราญ

084-707-0719

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปรารถนา คงสําราญ

อ.ปรารถนา คงสําราญ

084-707-0719

ั ญา เก้าเอีย้ น
349 นางสาวสุกญ

56110010483

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

okka_jib@hotmail.com

09-4893949-4

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปรารถนา คงสําราญ

อ.ปรารถนา คงสําราญ

084-707-0719

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ปรารถนา คงสําราญ

อ.ปรารถนา คงสําราญ

084-707-0719

350 นางสาวอังคนาภรณ์ พวงคํา

56110010488

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

apoungkham3830@gmail.com

08-7370182-0

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

086-214-9995

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

086-214-9995

351 นางสาววริยา ภูศรีฤทธิ์

56110010477

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

nongcream330@gmail.com

08-6226333-0

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

081-819-3048

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

081-819-3048

352 นางสาววิสาพร ฤกษ์ปฐมศักดิ์

56110010478

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

wisaporn5925@gmail.com

08-9822440-7

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

081-819-3048

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

อ.ดาริณี ชํานาญหมอ

081-819-3048

353 นางสาวศิริลักษณ์ คําโย

56110010481

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

jeena.siriluck@gmail.com

08-6080820-9

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

086-214-9995

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

086-214-9995

354 นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์

56110010489

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

angwara.angwara@gmail.com

08-0685620-8

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

'086-214-9995

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

อ.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

'086-214-9995

355 นางสาวสุจีมาศ แก้วมุกดา
นางสาวธมลวรรณ ลาธิบุญ
356
ธรรม
357 นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์

56110010484

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

sujimart_stamp@hotmail.com

08-2055349-7

พิบูลประชาสรรค์

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

'081-646-0740

พิบูลประชาสรรค์

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

'081-646-0740

56110010471

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์

tamonwanza007@hotmail.com

08-1572552-7

พิบูลประชาสรรค์

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

'081-646-0740

พิบูลประชาสรรค์

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

อ.อภิรัตน์ แก้วกัน

'081-646-0740

56110010475

ศิลปกรรมศาสตร์

หอวัง

56110010467

ศิลปกรรมศาสตร์

56110010487

ศิลปกรรมศาสตร์

326 นายวีรวุฒิ หอยสังข์

358

นางสาวฐิติรัตน์ สมงาม

359 นางสาวหทัยชนก กุศลศิลป์

นางสาวนฤเนตร เรืองไพศาล 56110010472

ศิลปกรรมศาสตร์

361 นางสาวนฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ 56110010473

ศิลปกรรมศาสตร์

362 นายศานิต ศรีเรือง

56110010480

ศิลปกรรมศาสตร์

363 นางสาวสุวนันท์ สอนศรี

56110010486

ศิลปกรรมศาสตร์

360

085 385 3909
087 709 9090

นาฏศิลป์

chompoo_chompoo_20@hotmail.com

06-2338330-5

หอวัง

อ.ภัสชล พลเจริญ

อ.ภัสชล พลเจริญ

'085-992-9799

อ.ภัสชล พลเจริญ

อ.ภัสชล พลเจริญ

'085-992-9799

นาฏศิลป์

titirat.gee@gmail.com

06-3629265-4

หอวัง

อ.ภัสชล พลเจริญ

อ.ภัสชล พลเจริญ

'085-992-9799

หอวัง

อ.ภัสชล พลเจริญ

อ.ภัสชล พลเจริญ

'085-992-9799

นาฏศิลป์

sister_mint@hotmail.com

08-7979468-8

สายน้ําทิพย์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

'084-922-8899

สายน้ําทิพย์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

'084-922-8899

นาฏศิลป์

yammy_2323@hotmail.com

09-1494629-6

สายน้ําทิพย์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

'084-922-8899

สายน้ําทิพย์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

อ.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์

'084-922-8899

นาฏศิลป์

wawawhan_namwhan@hotmail.com

09-1520523-0

ราชวินติ มัธยม

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

'081-850-2893

ราชวินติ มัธยม

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

'081-850-2893

นาฏศิลป์

Bo.nos@hotmail.com

08-4243005-9

ราชวินติ มัธยม

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

'081-850-2893

ราชวินติ มัธยม

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

อ.พันธุช์ นะ สุนทรพิพธิ

'081-850-2893

นาฏศิลป์

gigcheeze@gmail.com

09-1198177-3

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ผศ.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

'081-637-0283

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

ผศ.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ผศ.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

'081-637-0283

0873433224

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

วัดเขมาภิรตาราม

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

วัดเขมาภิรตาราม

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

081-9274354
064-2914222

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

081-9274354
064-2914222

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สามเสนวิทยาลัย

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

364 นางสาวกมลทิพย์ คนเที่ยง

56104010237

พลศึกษา

สุขศึกษา

chawapemaiihiha@hotmail.com

365 นางสาวจริดา ยุโย

56104010238

พลศึกษา

สุขศึกษา

jarida000@hotmail.com

0957211355

366 นายจักรกฤษณ์ พอสอน
นางสาวเจ้าดวงใจ วันวิวัฒน์
367
วงศ์
368 นางสาวชมพู่ แสงโสภี

56104010239

พลศึกษา

สุขศึกษา

kunro_30374@hotmail.co.th

0880904551

56104010241

พลศึกษา

สุขศึกษา

sangdad2000@gmail.com

0888625626
0899569520

56104010242

พลศึกษา

สุขศึกษา

acco2014@gmail.com

369 นางสาวธมนวรรณ สัตยารักษ์ 56104010247

พลศึกษา

สุขศึกษา

thamonwan11399@hotmail.com

0981056671

370 นางสาวนภาพร วิริยวิโรจน์

56104010248

พลศึกษา

สุขศึกษา

d.dream_charming@hotmail.com

0902609960

371 นางสาวนิตยา เปาปวง

56104010250

พลศึกษา

สุขศึกษา

nittaya.nannan@hotmail.com

0875458944
0836747192

372 นางสาวเนตรนภิศ สมีแจ่ม

56104010251

พลศึกษา

สุขศึกษา

fang__kk5@hotmail.com

373 นางสาวปารัช โหระ

56104010252

พลศึกษา

สุขศึกษา

mook.bb@hotmail.com

0874553764

374 นายพรอนันท์ สีออ่ น

56104010254

พลศึกษา

สุขศึกษา

ponanon-aef@hotmail.com

0909844369

375 นางสาวพัทธวรรณ ถนัดทํา

56104010255

พลศึกษา

สุขศึกษา

n_une_7144@hotmail.com

0870114032
0922578076

376 นางสาวเพียงออ เลีย่ มอยู่

56104010256

พลศึกษา

สุขศึกษา

khluyp.peang@hotmail.com

377 นางสาวฟองพิกลุ ทองลิม้

56104010257

พลศึกษา

สุขศึกษา

t_o_b_99@hotmail.com

0882720031

378 นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

56104010259

พลศึกษา

สุขศึกษา

panuvat_gap@hotmail.com

0992175343

379 นางสาวรมิตา สระทองคํา

56104010261

พลศึกษา

สุขศึกษา

tontoey_rs@hotmail.com

0876701054

380 นางสาววาดฝัน หิปะนัด

56104010262

พลศึกษา

สุขศึกษา

fabgirlz@hotmail.co.th

381 นายวิญญู ชดช้อย

56104010263

พลศึกษา

สุขศึกษา

382 นายวิรุฬห์ แน่งน้อย

56104010264

พลศึกษา

สุขศึกษา

383 นางสาวศิริพร ศรีทอง

56104010265

พลศึกษา

384 นางสาวสาวิตรี กลิน่ ธูป

56104010266

385 นางสาวเสาวนีย์ เรียนไธสง

56104010269

386 นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
387 นางสาวอนงค์นาฏ เตมีย์พนั ธุ์

064-2914222
064-2914222

064-2914222
064-2914222

สาธิต มศว ปทุมวัน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

0918300110

บางกะปิ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

บางกะปิ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

winyu_18_13@hotmail.com

0804174941

นวมราชานุสรณ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

นวมราชานุสรณ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

of-ph@hotmail.com

0886308643

สุรศักดิ์มนตรี

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สุรศักดิ์มนตรี

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สุขศึกษา

katae_-_nai_g@hotmail.com

0930041875

วัดเขมาภิรตาราม

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

วัดเขมาภิรตาราม

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

พลศึกษา

สุขศึกษา

lovesamai_88@hotmail.com

0881728634

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

086-9795337
064-2914222

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

086-9795337
064-2914222

พลศึกษา

สุขศึกษา

palm_saowanee@hotmail.co.th

0806815649

ราชวินติ บางแก้ว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

ราชวินติ บางแก้ว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

56104010270

พลศึกษา

สุขศึกษา

yayami_ideathnote@hotmail.com

0910345133

บางกะปิ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

บางกะปิ

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

56104010271

พลศึกษา

สุขศึกษา

packlak@hotmail.com

0957735728

นวมินทราชินทู ิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้อ.สิา งหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

นวมินทราชินทู ิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

388 นางสาวอนุสบา แก้วหิน

56104010272

พลศึกษา

สุขศึกษา

anusaba_kh@hotmail.com

0835435332

ราชวินติ บางแก้ว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

ราชวินติ บางแก้ว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

389 นายอภิชาติ เพิ่มสุข

56104010273

พลศึกษา

สุขศึกษา

apichatart11@gmail.com

0894151966

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

390 นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์สา 56104010274

พลศึกษา

สุขศึกษา

mk_milk274@hotmail.com

0631977784

เบญจมราขานุสรณ์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

เบญจมราขานุสรณ์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

391 นางสาวอัจฉริยา พงษ์ยงั่ ยืน

56104010275

พลศึกษา

สุขศึกษา

nancanat@gmail.com

0902251595

มัธยมประชานิเวศน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

มัธยมประชานิเวศน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

392 นายอัสนีย์ สระทํา

56104010276

พลศึกษา

สุขศึกษา

mai_arsenalclub@hotmail.co.th

0875671455

สาธิตบางนา

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

สาธิตบางนา

อ.พันธสิริ คําทูล

อ.พันธสิริ คําทูล

081-9274354

ุ
393 นางสาวอําภา สีพฒ

56104010277

พลศึกษา

สุขศึกษา

bovybobo@hotmail.com

0997161857

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

394 นายอิทธิพล ชูพลู

56104010278

พลศึกษา

สุขศึกษา

kaixaman@hotmai.com

0640650577

นวมราชานุสรณ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

นวมราชานุสรณ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว

อ.สิงหา จันทน์ขาว

081-7789427

395 นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์

56104010279

พลศึกษา

สุขศึกษา

akkasit242@hotmail.com

0876003821

มัธยมวัดบึงทองหลาง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

มัธยมวัดบึงทองหลาง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

396 นายกฤติน น่วมเขียน

56104010539

พลศึกษา

สุขศึกษา

katop_pyc@hotmail.com

0959894958

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

397 นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ

56104010554

พลศึกษา

สุขศึกษา

chananon.kaewsailert@g.swu.ac.th

0957569550

ปทุมคงคา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

ปทุมคงคา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

398 นายฐิติวัชร จําปาแดง

56104010590

พลศึกษา

สุขศึกษา

pondzz4062@gmail.com

0943696256

ปทุมคงคา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

ปทุมคงคา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

399 นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์

56104010591

พลศึกษา

สุขศึกษา

kawtung8@gmail.com

0949654565

สาธิตบางนา

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

สาธิตบางนา

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

400 นายเชาวณัฐ สุขขา

56104010592

พลศึกษา

สุขศึกษา

cupphom@gmail.com

0916985705

สุรศักดิ์มนตรี

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สุรศักดิ์มนตรี

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

401 นางสาวฐิติภรณ์ อูท่ รัพย์

56104010593

พลศึกษา

สุขศึกษา

saii@live.com

0850996764

สาธิตบางนา

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

สาธิตบางนา

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

402 นายติณณภพ บัวเนตร

56104010595

พลศึกษา

สุขศึกษา

toomtam553@gmail.com

0957635078

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ

081-4313051

403 นายธรรมธร พันธ์ศิริ

56104010596

พลศึกษา

สุขศึกษา

kako_vidic@hotmail.com

0997357897

มัธยมวัดบึงทองหลาง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

มัธยมวัดบึงทองหลาง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

404 นายธีรุตม์ ผ่องบุรุษ

56104010598

พลศึกษา

สุขศึกษา

teerut6080@gmail.com

06227823434

เบญจมราขานุสรณ์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

เบญจมราขานุสรณ์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

405 นายณัฐวรรธน์ เวียงสงค์

56104010599

พลศึกษา

สุขศึกษา

nattawatmoss@gmail.com

0909829796

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ

083-2934358

406 นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองภักดี 56104010603

พลศึกษา

สุขศึกษา

supaporn.baitong@gmail.com

0909096640

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

เตรียมอุดมศึกษา

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน

407 นางสาวสมิดา จิตรมั่น

55104010349

พลศึกษา

สุขศึกษา

coquetry.z@gmail.com

0909563057

รัตนาธิเบศร์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

รัตนาธิเบศร์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

อ.อนันต์ มาลารัตน์

086-9795337

408 นายเอกราช บุญธรรม

55104010356

พลศึกษา

สุขศึกษา

Akkarad1994@hotmail.com

095-1836878

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์

086-9795337

409 นายกฤติยะ มณีสิงห์

55104010319

พลศึกษา

สุขศึกษา

jomzaa-5551@hotmail.com

090-9741709

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

ราชวินติ มัธยม

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล

083-8884236

410 นางสาวเกศินี ศรีเมฆ

55104010452

พลศึกษา

สุขศึกษา

Ammii.ice@hotmail.com

088-1955595

ศึกษานารีวิทยา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

ศึกษานารีวิทยา

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

081-8998244

411 นายอดิศักดิ์ พินจิ สอน

52104010230

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nanimill_17@hotmail.com

โยธินบูรณะ

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

โยธินบูรณะ

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

412 นายเมธิวัจน์ เนตรวงศ์

53104010131

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา off_methiwat@hotmail.com

087-060-8019

มัธยมประชานิเวศน์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

มัธยมประชานิเวศน์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

413 นายธนพัทธ์ อุดมพิทยาคม

55104010372

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา b.bjank@msn.com

094-5954616

สายน้ําทิพย์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

สายน้ําทิพย์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิร/ิ อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

414 นายสุรศักดิ์ สาสุข

55104010385

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา kung.s.surasak@gmail.com

096-0251948

สายน้ําทิพย์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

สายน้ําทิพย์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิร/ิ อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

ผศ.สุนนั ทา ศรีศิริ / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

415 นายกฤษณะ ลาเกิด

56104010114

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา guwnteen.wa@hotmail.com

098-2560448

ศึกษานารีวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

ศึกษานารีวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

416 นายจิรันตน์คุณากร โสภา

56104010116

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา kingknight_111@hotmail.com

088-2524487

สิริรัตนาธร

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.อนุศักดิ์ สุคง

สิริรัตนาธร

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.อนุศักดิ์ สุคง

089-468-4937

064-2914222

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

064-2914222

417 นายณัฐวัช รักกันทํา

56104010118

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nattawatpoprak@hotmail.com

095-6420036

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

418 นายณัฐวิชช์ ธนพงษ์พรธนา

56104010119

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nat.thawit@hotmail.com

084-3032181

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

419 นายณัฐวุฒิ ชุมช่วย

56104010120

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา neungsunny@gmail.com

062-6737222

วัดอุทัยธาราม

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

วัดอุทัยธาราม

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

56104010121

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา oum-aui@hotmail.com

098-8304179

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา back56104010123@gmail.com

080-5935972

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

420 นายทรงพล พันหลวง
421 นายธนากร แก้วธรรม
422 นางสาวนวพร รวยพงษ์

56104010126

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา wainawaporn@gmail.com

087-8239124

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

423 นายนันทวัฒน์ ควบพิมาย

56104010127

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nuntawat.007@hotmail.com

086-1528595

วัดสุทธิวราราม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

วัดสุทธิวราราม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

424 นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมรัฒน์ 56104010128

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา mikk11mod@hotmail.com

092-6386111

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน/อ.ภาณุ กุศลวงศ์

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน/อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน/อ.ภาณุ กุศลวงศ์

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน/อ.ภาณุ กุศลวงศ์

425 นายประวิทย์ ยาเพ็ชร

56104010129

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา joemagic129@gmail.com

095-6091677

วัดสุทธิวราราม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

วัดสุทธิวราราม

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

ผศ.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / อ.อนุศักดิ์ สุคง

426 นายปองพล หิรัญเนตร

56104010132

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา zenons439@gmail.com

093-9825820

วัดพิชิตปิยยาราม

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

วัดพิชิตปิยยาราม

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

427 นายปิยะวัฒน์ ภัทรเชือ้ หอม

56104010133

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา piyawat.pat@gmail.com

089-7501515

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

428 นายพัฒธนพงศ์ สร้อยมาลา

56104010134

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Phattanapong_134@hotmail.com

099-0794543

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

429 นายพีรณัฐ แย้มเนตร

56104010135

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา moshimaru-007@hotmail.com

087-3828388

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

430 นายภาณุพงศ์ เหล็กเกตุ

56104010136

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา pitzchyphong@hotmail.com

090-0605399

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

431 นางสาวมณีรัตน์ ต๊ะจันทร์

56104010137

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา mindsica1818@gmail.com

092-1828600

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

432 นายราชันย์ ทองเต็ม

56104010139

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา rachanny_08@hotmail.com

086-2264899

สิริรัตนาธร

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

สิริรัตนาธร

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

433 นายวรวุฒิ ฉันทโภไคย

56104010140

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา worawut.ctpk@gmail.com

091-4103351

บางแก้วประชาสรรค์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

บางแก้วประชาสรรค์

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.ธัญมา หลายพัฒน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

434 นายวรังศิลป์ อุดมผล

56104010141

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nof_38@hotmail.com

085-7040304

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

435 นายวสวัตติ์ ชัยมงคล

56104010143

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Sunday.46@hotmail.com

087-1846446

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.พันธสิริ คําทูล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

436 นางสาววิภาดา อันชํานาญ

56104010145

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา creem13@hotmail.com

081-1038177

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

437 นายวิศรุต ประภาสิริ

56104010146

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา louiszababall@hotmail.com

092-4451041

สิริรัตนาธร

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

สิริรัตนาธร

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.อนันต์ มาลารัตน์ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

438 นายวิสิษฎ์ ศรีพมิ พ์

56104010147

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Smile_PE32@hotmail.com

082-9405823

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

439 นายวีรยุทธ แหวนหล่อ

56104010148

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา we_weak@hotmail.com

087-5132645

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

แม่พระฟาติมา

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.สิงหา จันทน์ขาว / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

440 นายสรวิศ รักขยัน

56104010149

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา sorrawit_13nz@hotmail.com

085-1928077

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

441 นายสหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์

56104010150

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Beer_yangnom@hotmail.com

095-7155484

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินนั ท์

442 นายอนุชา นิปกะกุล

56104010153

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา lens_zuzazuzs@hotmail.com

097-2466920

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

มัธยมสังคีตวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

443 นายอภิวัฒน์ กุมภิโร

56104010154

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา nainoi.b@hotmail.com

086-3611538

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

หอวัง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

444 นายพงศธร อารีพนั ธุ์

56104010196

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Ammii.ice@hotmail.com

087-7937915

ศึกษานารีวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

ศึกษานารีวิทยา

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล / อ.ภาณุ กุศลวงศ์

445 นางสาวอารียา บุญจวง

56104010501

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Areeya_Pop_23@hotmail.com

092-8027763

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

446 นางสาวเกลียวเกด ปานจัตุรัส 56104010540

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Klaiw_540@hotmail.com

088-0102625

วัดพิชิตปิยยาราม

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

วัดพิชิตปิยยาราม

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

447 นางสาวศิริลักษณ์ เต็มเมืองปัก 56104010541

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา preawpe@outlook.co.th

090-6210413

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

สาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

อ.สุธีรา เมืองนาโพธิ์ / รศ.ธาวุฒิ ปลืม้ สําราญ

448 นายอมรเทพ แสงทัพ

56104010542

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา Jaouy38@gmail.com

083-1797470

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

อ.บุปผา ปลืม้ สําราญ / อ.อนุศักดิ์ สุคง

449 นายฐิวัตร์พงษ์ อ่อนพลี

53104010497

พลศึกษา

พลศึกษา

088-8736415

ค้าง (มักกะสันพิทยา)

รศ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ชาญกิจ คําพวง

ค้าง (มักกะสันพิทยา)

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ชาญกิจ คําพวง

450 นางสาวสุกญ
ั ญา จันทร์เรือง

55104010410

พลศึกษา

พลศึกษา

วัฒนาวิทยาลัย

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

451 นายพัชรพล มาตราช

55104010296

พลศึกษา

พลศึกษา

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.สาธิน ประจันบาน

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

452 นายทวีวุฒิ เต็มพร้อม

55104010278

พลศึกษา

พลศึกษา

สาธิตบางนา

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

จบการศึกษา

453 นายกฤตนน อรุณเสถียร

56104010157

พลศึกษา

พลศึกษา

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

นนทรีวิทยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

นนทรีวิทยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

kritnon2006@hotmail.com

454 นายกฤษฎา ไชยศาสตร์

56104010159

พลศึกษา

พลศึกษา

kitsada_chaiyasat@hotmail.co.th

455 นายกิตติธัช ฉัตรรัศมีกลุ

56104010160

พลศึกษา

พลศึกษา

ice_slur_@hotmail.com

456 นางสาวจรินทร์พร หนูแก้ว

56104010162

พลศึกษา

พลศึกษา

dowy7322@hotmail.com

457 นายจักรกฤต วรรณวงษ์

56104010163

พลศึกษา

พลศึกษา

jukkrit163@hotmail.com

458 นายชนกนันท์ แผนสมบูรณ์

56104010165

พลศึกษา

459 นายชยางกูร ตนภู

56104010166

พลศึกษา

พลศึกษา

kan-chayangkoon-1995@hotmail.co.th

460 นายณัฐพล โตประเสริฐ

56104010170

พลศึกษา

พลศึกษา

genesiz.b@gmail.com

461 นายณัฐพล วรพักตร์

56104010171

พลศึกษา

พลศึกษา

beto_potato_17@hotmail.com

พลศึกษา

chanokble.jj24@gmail.com

082-5565716
091-8851720
082-8640174
098-7147400
082-4589237
081-2663399
094-9569212
094-6068160
082-4815015
083-4115359

462 นายณัฐภัทร จันทยา

56104010172

พลศึกษา

463 นายณัฐวุฒิ คันธะรัก

56104010173

พลศึกษา

พลศึกษา

film25film@outlook.co.th

วชิรธรรมสาธิต

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.แอน มหาคีตะ

วชิรธรรมสาธิต

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.แอน มหาคีตะ

464 นายดนุสรณ์ เหล่าสักสาม

56104010175

พลศึกษา

พลศึกษา

toawthailand@hotmail.com

084-4187489

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

465 นายเถลิงรัฐ แก้วกุดั่น

56104010177

พลศึกษา

พลศึกษา

thaleangrat13@gmail.com

092-2505080

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ทศพล ธานี

สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ทศพล ธานี

466 นายธนพนธ์ ศรีอนันต์

56104010180

พลศึกษา

พลศึกษา

rocket_za_emo2009@hotmail.com

099-8805278 , 090-3204787
บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

467 นายธีรภัทร์ กังสุกลุ

56104010182

พลศึกษา

พลศึกษา

dew_bpt001@hotmail.com

092-7352223

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

468 นายนคร พามอก

56104010183

พลศึกษา

พลศึกษา

nutdinho_@hotmail.com

094-6960822

บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

469 นางสาวนงเยาว์ อุทัยมา

56104010184

พลศึกษา

พลศึกษา

juniorollam@hotmail.com

095-6390175

วัฒนาวิทยาลัย

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

วัฒนาวิทยาลัย

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

470 นายนพนรินทร์ นันโชว์

56104010185

พลศึกษา

พลศึกษา

before.2@hotmail.com

083-0308248

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

471 นายนลธวัช ฤกษ์ถลาง

56104010186

พลศึกษา

พลศึกษา

imagine_pp@hotmail.co.th

084-3700368

วชิรธรรมสาธิต

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.แอน มหาคีตะ

วชิรธรรมสาธิต

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.แอน มหาคีตะ

472 นายนวกุล นุกาศรัมย์

56104010187

พลศึกษา

พลศึกษา

ariya.2630@gmail.com

097-0570393

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

473 นายนวพล สุม่ มาตย์

56104010188

พลศึกษา

พลศึกษา

llstznsll@gmail.com

094-5492013

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

474 นางสาวนาฎลดา ภิรมย์ศิริพรรณ์ 56104010189

พลศึกษา

พลศึกษา

keokeokob189@gmail.com

092-6642090

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

475 นายนิพทั ธ์ โรจนนาวิน

56104010190

พลศึกษา

พลศึกษา

nipat_11700@hotmail.com

083-0884346

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

476 นายปณิธาน กลางสวัสดิ์

56104010192

พลศึกษา

พลศึกษา

as_tyy@hotmail.com

094-4847791

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

477 นายปิฎก อยูม่ ั่นธรรมา

56104010195

พลศึกษา

พลศึกษา

mansmart523@gmail.com

061-6546919

เบญจมราขานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

เบญจมราชานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

478 นางสาวพรนภา จริตรัมย์

56104010197

พลศึกษา

พลศึกษา

gee-1413@hotmail.com

087-0115105

วัฒนาวิทยาลัย

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

วัฒนาวิทยาลัย

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

479 นายพัชลักษณ์ เพชรน่าชม

56104010198

พลศึกษา

พลศึกษา

rooneyzero1@hotmail.com

061-8254701

บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

บางกะปิ

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

480 นางสาวพิมจันทร์ จันทพิมพะ

56104010199

พลศึกษา

พลศึกษา

lunk-18@hotmail.com

099-1169855

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

เทพศิรินทร์

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.ทศพล ธานี

481 นายพีรณัฐ ใจชัน้ กลาง

56104010200

พลศึกษา

พลศึกษา

peera.frank@gmail.com

097-0475737

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

482 นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง

56104010201

พลศึกษา

พลศึกษา

pattarat_max@hotmail.com

085-7911541

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

483 นายภาคภูมิ ทําทอง

56104010202

พลศึกษา

พลศึกษา

Pume_za@hotmail.com

083-0427002

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

484 นายภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติ

56104010203

พลศึกษา

พลศึกษา

panupong203@hotmail.com

095-5525467

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.สาธิน ประจันบาน

อ.สาธิน ประจันบาน

56104010205

พลศึกษา

พลศึกษา

nookturtle@hotmail.com

095-7918175

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ชาญกิจ คําพวง

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา
ทวีธาภิเศก

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

485 นายยศพล ศรีสวัสดิ์

นวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา
ทวีธาภิเศก

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ชาญกิจ คําพวง

486 นายรณรงค์ คล้ายดวง

56104010206

พลศึกษา

พลศึกษา

film_easy@hotmail.com

085-5754644

เบญจมราขานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

เบญจมราชานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

487 นายราชันย์ เห็มทอง

56104010207

พลศึกษา

พลศึกษา

mos_rachanhemtong@hotmail.co.th

095-7859090

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

ราชวินติ มัธยม

อ.ชาญกิจ คําพวง

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

488 นายรุ่งอนันต์ สายจันทร์

56104010208

พลศึกษา

พลศึกษา

Rungnon@hotmail.com

090-4169914

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

489 นางสาววิปัศยา ลอยโกสุม

56104010212

พลศึกษา

พลศึกษา

Evefy_freetime@hotmail.com

092-2692550

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

490 นายวิศรุต จันทร์สีนาค

56104010213

พลศึกษา

พลศึกษา

b_a_n_k28@hotmail.com

089-9708717

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

491 นายศาสตราเทพ ทันค้า

56104010217

พลศึกษา

พลศึกษา

sastrathep1995@outlook.com

086-8637668

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

492 นายศิวกร ศรีสุข

56104010218

พลศึกษา

พลศึกษา

Siwakorn_srisuk@hotmail.com

091-86221237

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

493 นายศุภชัย ทวีศักดิ์วิชิตชัย

56104010219

พลศึกษา

พลศึกษา

buga433@gmail.com

086-4669045

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.สาธิน ประจันบาน

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.สาธิน ประจันบาน

494 นายสรสิทธิ์ เครือวัลย์

56104010220

พลศึกษา

พลศึกษา

Sorasit_mike@hotmail.com.com

089-6967315

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

495 นายสิทธิศักดิ์ ศรีกดุ ค้าว

56104010223

พลศึกษา

พลศึกษา

Toey253710@gmail.com

090-9217670

สาธิตบางนา

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

สาธิตบางนา

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

496 นายสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม

56104010224

พลศึกษา

พลศึกษา

Sukrit555@hotmail.com

086-3648524

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

497 นายสุพงษ์ พันธ์เชือ้

56104010225

พลศึกษา

พลศึกษา

Supong_taprok@hotmail.com

089-7214647

เทพศิรินทร์

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.ทศพล ธานี

เทพศิรินทร์

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.ทศพล ธานี

498 นายอดิศร ภูแผลงทอง

56104010229

พลศึกษา

พลศึกษา

Egle_adisorn@hotmail.com

096-4623219

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

499 นายอภิชาต ชาวโยธา

56104010230

พลศึกษา

พลศึกษา

Jommy14@hotmail.com

093-3195556

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

500 นายอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภา

56104010232

พลศึกษา

พลศึกษา

spimball1318@gmail.com

083-0792218

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

501 นางสาวอรินยา สุธงสา

56104010233

พลศึกษา

พลศึกษา

aw.arin.as@gmail.com

087-4495959

อ.แอน มหาคีตะ

อ.แอน มหาคีตะ

พลศึกษา

พลศึกษา

pakchong@outlook.co.th

096-5021290

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ชาญกิจ คําพวง

ราชวินติ บางแก้ว
ทวีธาภิเศก

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

56104010234

ราชวินติ บางแก้ว
ทวีธาภิเศก

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

502 นายอัครพงศ์ ขอมุ่งกลาง

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ชาญกิจ คําพวง

503 นายอิทธิภทั ร นวลพลับ

56104010235

พลศึกษา

พลศึกษา

Nuanplab_11_@hotmail.com

091-8234525

เบญจมราขานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

เบญจมราชานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

504 นายอดิศักดิ์ สมบัวคู

56104010236

พลศึกษา

พลศึกษา

boss.sombuaku@gmail.com

085-1662260

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

505 นายสายชล มหาวงษ์

56104010500

พลศึกษา

พลศึกษา

bom_lingkob@hotmail.com

095-6435880

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

สุรศักดิ์มนตรี

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

506 นายกฎเกณฑ์ สุขอากาศ

56104010507

พลศึกษา

พลศึกษา

Gengen_2005@hotmail.com

096-1238108

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

507 นายกรภัทร์ ชุติกลุ กีรติ

56104010508

พลศึกษา

พลศึกษา

Love-forever_mateba@hotmail.com

096-8577975

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

508 นายชชวิน นามีผล

56104010511

พลศึกษา

พลศึกษา

win_ny01@hotmail.com

062-5952899

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

509 นายชญานนท์ กันทะ

56104010512

พลศึกษา

พลศึกษา

Chayanon_deem@hotmail.com

099-2894076

สาธิตบางนา

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

สาธิตบางนา

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

510 นายชุตินนั ท์ คงท่าเรือ

56104010514

พลศึกษา

พลศึกษา

army_chutinan2537@icloud.com

087-7459778

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.สาธิน ประจันบาน

จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.สาธิน ประจันบาน

511 นายณัฐพล ศรีสุข

56104010516

พลศึกษา

พลศึกษา

baskatball_muk1@hotmail.com

096-8838732

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

วัดสุทธิวราราม

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

512 นางสาวนิจวิภา แก่นโต

56104010519

พลศึกษา

พลศึกษา

Nidvipa_30@hotmail.com

086-3673024

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

จิตรลดา (ฝ่ายมัธยม)

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

513 นายนิธิพฒ
ั น์ เทศกาล

56104010520

พลศึกษา

พลศึกษา

nitipatdif1@gmail.com

091-0040011

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

สาธิต มศว ปทุมวัน

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.ทศพล ธานี

514 นางสาวพัชรินทร์ ธงเสนา

56104010521

พลศึกษา

พลศึกษา

Beam_air_namacha1010@hotmail.com

082-1000844

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

515 นางสาวพิมพิกา มุ่งสุเพ็ง

56104010522

พลศึกษา

พลศึกษา

Pimpika2537@hotmail.com

087-3319190

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

ฤทธิยะวรรณาลัย

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ทศพล ธานี

516 นายพีรชัย ศิลปนาวา

56104010523

พลศึกษา

พลศึกษา

Dorn-p-160@hotmail.com

098-9690381

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

517 นายพีรศักดิ์ โพธิไ์ พร

56104010524

พลศึกษา

พลศึกษา

peerasaklife@hotmail.com

093-4348706

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

กรุงเทพคริสเตียน

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ชาญกิจ คําพวง

518 นายพีระพงษ์ เด็ดทองหลาง

56104010525

พลศึกษา

พลศึกษา

Aonpeerapong27146@gmail.com

087-0597074

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

ราชวินติ บางแก้ว

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

อ.แอน มหาคีตะ

519 นายภาณุเดช ศรีบัว

56104010526

พลศึกษา

พลศึกษา

ball_aloveass@hotmail.com

088-4078665

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ทศพล ธานี

สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลุ )

อ.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

อ.ทศพล ธานี

520 นายภาณุพงศ์ เช้าจันทร์

56104010528

พลศึกษา

พลศึกษา

panupong_toto@hotmail.co.th

098-8098364

เบญจมราขานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

เบญจมราชานุสรณ์

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

521 นายวงศธร กํามา

56104010530

พลศึกษา

พลศึกษา

m_is_moszhouza@hotmail.com

092-0966477

เทพศิรินทร์

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.ทศพล ธานี

เทพศิรินทร์

อ.ธิติพงษ์ สุขดี

อ.ทศพล ธานี

พลศึกษา

Nattapatpeswu@gmail.com

080-4653434

ออกฝึกสอนเทอม 2

ออกฝึกสอนเทอม 2

522 นายษฎาวิชญ์ เศรษฐชัย

56104010531

พลศึกษา

พลศึกษา

coffee_kati@hotmail.co.th

091-0418823

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

อ.เทเวศน์ จันทร์หอม

อ.พิพฒ
ั น์ ตันวิบูลย์วงศ์

523 นายสุรศักดิ์ เสาร์พลู

56104010534

พลศึกษา

พลศึกษา

bminlove_pang@hotmail.com

088-4942072

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สายน้ําผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อ.ดิศรณ์ แก้วคล้าย

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

524 นางสาวสุวนันท์ วิริยะสุข

56104010535

พลศึกษา

พลศึกษา

pe_535@hotmail.com

061-5863014

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

525 นายอดิศร จุถาวร

56104010536

พลศึกษา

พลศึกษา

Swu_rugby@hotmail.com

080-5712106

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

สันติราษฎร์วิทยาลัย

อ.พิมพา ม่วงศิริธรรม

อ.ไพญาดา สังข์ทอง

526 นายอภิสิทธิ์ พรมรัตน์

56104010538

พลศึกษา

พลศึกษา

Sun.sphisit@gmail.com

096-9820455

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

หอวัง

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์

พลศึกษา
527 นายกล้าพิชิต อิศรางกูร ณ อยุธ54104010227
ยา

พลศึกษา

klass090135@gmail.com

090-949-1619

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

528 นายภาณุเดช อาวุธ

55104010438 พลศึกษา

พลศึกษา

stayhighweed79@gmail.com

092-262-0104

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อ.ธงชาติ พู่เจริญ

อ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

529 นายปฎิภาณ ขาวเขียว

54104010276 พลศึกษา

พลศึกษา

patipan2435@gmail.com

081-766-1725

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

530 นายพงศ์อาชว์ ปัญญาพูนตระกูล55104010434 พลศึกษา

พลศึกษา

pongartp@gmail.com

096-209-7319

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

นนทรีวทิ ยา

อ.แอน มหาคีตะ

อ.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

