
รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

1&2 นางสาวศุภมาศ ทพิย์ลือพร ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวสมบรูณ์ วิภาวีนุกูล ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวสุนทรี มนัส ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวสุพาณี จรดล ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวจรี เทยีนไชย ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวมยุรี กล่ินศรีสุข ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวกรองจิตต์ ทรงเจียรพานิช ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวรพีพร รักมนุษย์ ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวสลิลทพิย์ ใจดี ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวพรพิไล ศรีอัมพันธ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาววัจนา นภาลัย ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางแน่งน้อย ตุ้มทรัพย์ ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวพโยมรัตน์ นพรัตน์ ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางอรนุช ลียากาศ ไมม่ทีีอ่ยู่

1&2 นางสาวประภา สิทธิลพ ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นายสุรีย์ ศิริพัฒน์ ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นางสาวสุชาดา ตรีโกศล ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นางจันทร์เพ็ญ โวหารสุนทร ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นางสาวทรรศนีย์ กาญจนะ (คิริศรี) ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นายสุนทร เย็นเกล้า ไมม่ทีีอ่ยู่

3 นายสุพจน์ น้อยเช่ียวชาญ ไมม่ทีีอ่ยู่



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

4 นางสาวธันยา พิชัยแพทย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิต

4 นางสาวลัดดา ศรีเลิศศิลาชัย (อาจารย์ 2

 ระดับ7)

โรงเรียนมธัยมวัดดุสิตาราม (กรุงเทพ)

4 นางสาวศุภริณี อ าภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวิชากร สระบรีุ0 181/13 บา้นหินกอง อ าเภอหนองแค สระบรีุ 

โทร 036-377-053
4 นางสาวอินทริา นวสัมฤทธิ์ (อาจารย์ 2

 ระดับ6)

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงศ์

ภูวนาท

285/1 สุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต11 

พระขโนง กรุงเทพ 10260 โทร 02-7477889
4 นางสาวอโนทยั ทพิย์กนก บริษัทการบนิไทยจ ากัด 89 ถนนวิภาวดีรังสิต 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

40/6 ถนนสุขุมวิทซอย 54 เขตพระขโนง 

กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-3313544
4 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ ไมม่ทีีอ่ยู่

4 นางสาวปาริชาติ ทองค า ไมม่ทีีอ่ยู่

4 นางศรีรัตน์ ก าเนิดบญุ ไมม่ทีีอ่ยู่

5 นางนิรมล คงอินทร์ ไมม่ทีีอ่ยู่

5 นางสางพนิดา สุนทรวิภาต ไมม่ทีีอ่ยู่

5 ดร. สมลักษณ์ สุเมธ รองอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 48 ซอย

โอฬาร2 ถนนนวมนิทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบาง

กะป ิกทม 10240

4108 ซอยโบสถ์พระฟาติมา ถนนอโศกดินแดง

 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 โทร 

245-7342,02-3758295
5 นายพรชัย จิระสถิตย์พร อาจารย์ 2 

ระดับ 7

โรงเรียอู่ทอง อ าเภออู่ทอง สุพรรณบรีุ 72160 1976 หมู6่ ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

สุพรรณบรีุ โ?ร 035-552-848
5 นายณรงค์ฤทธิ์ โสภา ไมม่ทีีอ่ยู่

5 นางสาวกรองจิตต์ สมบติัมี ไมม่ทีีอ่ยู่



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

6 นางสาวลักขณา บณัฑิตศรี ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวรัชนีเพ็ญ โลหะวิจารณ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวมะลิ นาคเทวินทรา ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวเครือทพิย์ เจียรณัย ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวธัญนันท ์สุรีรัตนันท์ ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวพยงค์ ขันธสิทธิ ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวอร่าม บญุมาไชย ไมม่ทีีอ่ยู่

6 นางสาวมะลิ เดชพรรุ่ง ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวนิติมา ไกรกฤกษ์ โรงเรียนมาร์แตเดอีวิทยาลัย 534 ถนนเพลินจิต 

ปทมุวัน กทม 10330 โทร 254-9725 ต่อ 58

282/11 ซอยพาณิชยอนันต์ สุขุมวิท 71 กทม 

10110 โทร 02-3815558 (หลัง 18.00)
7 นางสาวจิราภรณ์ อินทราไสย ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวพรทพิย์ ไวแสง ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวเสาวภา ธนะนาวานุกูล ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวปราณี ปฐมชัยวัฒน์ อาจารย์ 2 สถาบนัราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก คุ

สิต กทม 10300 โทร 02-243224 ต่อ 115 โทรสาร

 2436864

720/1 สุขุมวิท 50 พระขโนง คลองเตย กทม 

10250 โทร 02-3313219
7 นางสาวภัทราวลี เมธิรานนท์ ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นายเสนอ ประสานทรัพย์ ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นายอนันต์ เศรษฐพันธ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ ไมม่ทีีอ่ยู่

7 นางสาวศิริพรรณ เจริญสุข ไมม่ทีีอ่ยู่



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

7 นางสาวสุขุมาลย์ นิลรัตน์ ไมม่ทีีอ่ยู่

8 นางสาวพาพร พ่ึงศักดิ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

8 นางสาวพรรณี ปญัญาวัฒนาพร ไมม่ทีีอ่ยู่

8 นางสาวชฎาพร นาถวรานันท์ ไมม่ทีีอ่ยู่

8 นางสาวดาเรศ โชสิวสกุล ไมม่ทีีอ่ยู่

8 นางสาวสุภาภรณ์ ห้วยค า ไมม่ทีีอ่ยู่

9 นางสาว ณ อัญชัญ ชิตสุข อาจารย์ 2 

ระดับ 7

โรงเรียนบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง นนทบรีุ

โทร 02-571-7373

52/4 หมู8่ ซอยติวานนท ์21 ถนนติวานนท ์

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง นนทบรีุ 11000 

โทร 02-588-2744
9 นางสาวสุภรา สุขวรรณ ไมม่ทีีอ่ยู่

9 นางสาววรรณา ฐิติโณจน์ไพบลูย์ ไมม่ทีีอ่ยู่

9 นางสาวจิราภรณ์ มลูมัง่ ไมม่ทีีอ่ยู่

9 นางสาวทพิวรรณ ภูวนาถศรัณญา ไมม่ทีีอ่ยู่

9 นางสาวเบญจภรณ์ สมศักดิ์โยธิน ไมม่ทีีอ่ยู่

10 นางสุรารักษ์ วิศเวที มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต ไมม่ทีีอ่ยู่

10 นางสาวฐิติญาณ์ ยืนนาน(รอดทอง) ไมม่ทีีอ่ยู่

10 นางสาวญานิสา บรูณะชัยทวี ภาควิชาภาษาศาสตร์ มศว ประสานมติร 50/58 เพชรเกษม 69 หนองแขม กทม 10160

10 นางสาววรวรรณ สุพัฒน์ อาจารย์ 2 

ระดับ 5

โรงเรียนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ ถนนรามอินทรา 

เขตมนีบรีุ กรุงเทพ โทร 02-517-5026, 

02-517-1230 ต่อ 311

4/1266 ซอย 28 หมูบ่า้นสหกรณ์ แขวงคลอง

กุ่ม เขตบงึกุ่ม กทม 10240 02-7048149 กด 1 

02-3797088



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

10 นางสาวสุนทรี สุวรรณสมบรูณ์ 

อาจารย์ 2 ระดับ 7

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพร 

เขตอุดมศักดิ์517 ถนนครสวรรค์ ต าบล จิตรลดา 

เขตดุสิต กทม 10300

6/280 ซอยวัดก าแพง ถนนพิบลูย์สงคราม 

อ าเภอเมอืงนนทบรีุ โทร02-9667000-7 ต่อ 

1280
10 นางสาวสุมล จักรแก้ว อาจารย์ 2 ระดับ

 7

โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา อ าเภอยางน้ าเปร้ียว 

ฉะเชิงเทรา โ?ร 038-581109

30/1 หมู3่ ต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอบางย้ า

เปร้ียว ฉะเชิงเทรา โทร038-581568
11 นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียร 19/18 ถนนเจิมจอมพล อ าเภอศรีราชา ชลบรีุ 

20110
12 นางสาวทพิวัลย์ แย้มลักษณะเลิศ ไมม่ทีีอ่ยู่

12 นางธิดา ลิสวัสดิรัตนกุล มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษี

เจริญ กทม 10163 โทร 02-4570068  ต่อ 173

679 ซอยตากสิน 23 ถนนตากสิน บคุคโล 

ธนบรีุ กทม 10600 โทร 02-4764793, 

081-4403713
12 นายสุรศักดิ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

13 นางสาวนีรนุช ส าราญอาตม ์อาจารย์ 2

 ระดับ 6

โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ ต าบล

ส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืง สมทุรปราการ 10270 

โทร

107/27 เย็นต์จิตคอนโด แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพ 10260 โทร. 02-744-4227 กด1 , 

02-749-2426 e-mail: neeranut@lokinfo.co.th
13 นางพรรณี อุณหาเลขกะ อาจารย์ 2 

ระดับ 6

โรงเรียนนวมนิราชูทศิอิสาน อ าเภอเมอืง 

มกุดาหาร 49000

54/174เมอืงทองการ์เด้น ถนนพัฒนาการ เขต

ประเวศ กทม โทร. 02-3212813
13 นายพุทธินันท ์บุง้ทอง โรงเรียนบา้นกอก อ าเภอเขื่องใน อุบลราธษนี 

34320

118 หมู2่ บา้นนาซาว ต าบลโนนรัง อ าเภอ

เขื่องใน อุบราชธานี 34320
13 นางราตรี แสนอ้วน โรงเรียนสิรินทรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินทร 

อุบลราชธานี 34350โ?ร 045-366053

44 หมู ่3 ถนนสถิติตนิมานการ ต าบลนิคมล า

โดมน้อย อ าเภอสิรินทร อุบลราชธานี



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

13 นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล อารย์

 2 ระดับ 6

โรงเรียนสมทุรพิทยาคม เคหะ เมอืงใหม ่บางพลี

 กิ่งอ าเภอบางเสาธง สมทุรปราการ โ?ร- 

02-3151456, 02-3151742

327/9 ซอยบ าเพ็ญสกุล ถนนจันทร์ ต าบลทุง่

วัดดอน ยานนาวา กทม 10120 โทร 

02-675-6811
13 นางสาวศิริพร ปญัญาเมธีกุล นักเรียนทนุปริญญาเอก สาขาขาแคลน ภาควิชา

ภาษาศาสตร์ มศว

134/2 -5 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนหนุรัตน์ สา

ธร กทม 10120 โทร 02-6760051 e-amil: 

yuta@hotmail.com

ศึกษาต่อปริญญาเอก

ภาษาศาสตร์ จุฬ่าลง

กรณ์มหาวิทยาลัย
14 นางสาวบศุรา ทบัทมิศรี 56-57 หมู ่5 ต าบลหนองมะค่าโมง่ อ าเภอด่าน

ช้าง สุพรรณบรีุ โทร 035-595258, 02-5867845

 e-mail: reach-me50@hotmail.com
14 นางสาวปฐมวรรณ วงศุสวรรณ 5/259 ประชานิเวศน์ 2-3ถนนสามคัคี อ าเภอ

ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 โ?ร 02-573281, 

081-8498461 e-mail:KMJOP@hotmail.com
14 นางสาวปนัดดา แซ่ต้ัง B C C 1911/12 สินวงศ์ สุขุมวิท 115 เทพารักษ์ 

สมทรปราการ 10270
14 นางสาววันทนา คงข า โรงเรียนนายร้อยทหารบก เขาชะโงก

14 นางสาววารุณี ตระการตระกูลวงศ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

14 นางสาวสยุมพร จันทคลักษณ์ ไมม่ทีีอ่ยู่

14 นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลสระพัฒนา อ าเภอ

ก าแพงแสน นครปฐม

70 หมู ่3 ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม 

73000 โทร 034-285486, 034-209791



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

14 นางสาวเอิบบญุ บลุสุข ไมม่ทีีอ่ยู่

15 นายตะวัน วงศ์สัจจา ECC 363 หมู ่4ซอยประชาอุทศิ 33 ถนนประชาอุทศิ

 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กทม 10140 โทร 

02-4272304
15 นางสาวกุลธิดา แย้มอ่ิม สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 137 หมู ่8 ต.นาทา่มเหนือ อ เมอืง จังหวัดตรัง 

92190
15 นางสาวกมลเนตร ลีวาเหมาะ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 27 หมู ่2 ต.ลุโบะสาวอ อ. บาเจาะ นราธิวาส 

96170 โทร 081-9140977
15 นางสาวเหมอืนฝัน อินทฤทธิ์ 530/3 หมู1่ ซอย 23 ถนนเพชรเกษม แขวง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90114 โทร 

074-233204
15 นางสาวณัฐวิภา วิภาเสต สถาบนัราชภัฏจันทรเกษม 5/6 ถนนโณงเหล้าสาย V แขวงอ าเภอสะบาริง

 อ าเภอเมอืง จังหวัด ปตัตานี โทร 073-333-756
16 นายก่อชาติ ช านาญช่าง 87/1 ต าบลมว่งต๊ึด อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย

16 นางสาวธารกมล อุปนิสากร โรงเรียนบา้นโนนแดง อ.วารินช าราบ 

อุบลราชธานี

143 หมู1่ ซอยพาผล ต าบล ปทมุ อ าเภอเมอืง 

อุบลราชธานี 34000
16 นางสาววิภาพร แจ้งจร บริษัทเอกชน 2 หมู ่2 ต าบลไทนมา้ อ าเภอเมอืง จังหวัด 

นนทบรีุ 11000
16 นางสาวนิลุบล สีเทพ พาณิชยการสุโขทยั 78 หมู ่17 ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา น่าน 

55110



รุน่ ช่ือ-สกุล ทีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ถำวร หมำยเหตุ

16 นางสาวปรารถนา ผดุงพจน์ อัตตราจ้าง สถาบนัราชภัฏเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ 106 ต าบล บางพูน อ าเภอเมอืง จังหวัด

ปทมุธานี 12000
16 นางสาวสายชล เมธาอาภรณ์ บริษัทนานม ีจ ากัด 11/7 ซอยโรงน้ าแข็ง ถนนสาธรใต้ แขวงยาน

นาวา กทม 10120
16 นางสาวอิสราภรณ์ อินทร์ส าราญ ประกอบอาชีพอิสระ 12/17 ซอยเพชรเกษม 110 หนองแขม กทม 

10160

17  นายบญุโชค เขียวมา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถานทีอ่ยู่ปจัจุบนั 62 ถนนโชคชัย ต าบลโพ

ธาราม อ าเภอโพธาราม ราชบรีุ 70120
17 นางสาวอนินทกิา ขจรชีพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบรีุ 3/9 หมู ่4 ต าบลจันทนิมติ อ าเภอเมอืง  จังหวัด

จันทบรีุ 22000
17 นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง โรงเรียนบา้นเกาะพลวย อ าเภอเกาะสมยุ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี
151/1 หมูท่ี ่6  หมูบ่า้นท าเนียบ ถนนสงขลา-

นาทวี ต าบลทุง่หวัง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จังหวัดสงขลา 90000
17 นางสาว รัชนี ศิริไสยาสน์ โรงเรียนประภาสวิทยา 30/117 หมู ่13 ถ. นวมิ

นทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

56/78 ถ. กรุงเทพกรีฑรา เขตรามค าแหง  

แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
17 ญาดา ชาญบญัชี 641 ม. 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรีุ
17 นางสาววรรณธิภา อุนารัตน์ บริษัท วีโลซิต้ี รีซอสกรุ๊ป จ ากัด อาคาร บบีบีลิดิ้ง

 ถ. สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา  กรุงเทพฯ 

10110

2/1 ถ.ศรีสวัสดิ์ด าเนิน ซอย 27/1  ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 44000

รุ่น 46
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17 นางสาวสัมฤทธิ์ โพธิ์ไพร 5/68 ถนนเรียนวารี แขวงโคกแฝด เขตหนอง

จอก   กรุงเทพมหานคร

18   นางจิตติมา เขียวพันธุ์ โรงเรียนคุระบรีุ  อ.กุระบรีุ  จ.พังงา 82150  
087-8964696  jitpan.tan@gmail.com

บา้นเลขที ่461/59 หมูท่ี ่8 ต าบล/แขวง คุระ 

อ าเภอ/เขต คุระบรีุ จังหวัด พังงา 

รหัสไปรษณีย์ 82150
18 นางสาววัลลภาภรณ์ สอนบญุตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอน

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บา้นเลขที ่103 หมูท่ี ่3 ต าบล/แขวง โนน

แหลมทอง  อ าเภอสหัสขันธ์   จังหวัด 

กาฬสินธุ์ 46140  
18 นางสาวกานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร อ. รดาวัลย์  เฮงนิจิตรกุล  รร. ไผทอุดมศึกษา 156/32 หมูบ่า้น บา้นกมลวรรณ ถนน ช่าง

อากาศอุทศิ แขวง สีกัน  เขต ดอนเมอืง  

กรุงเทพฯ 10210  
18 นางสาวจารุณี เพ่ิมชาติ นายเหมอืน รักสนาม 

จ.บรีุรัมย์ 31210 หมู ่1 ต.เมอืงไผ่ อ.หนองกี่ 

โรงเรียนเมอืงโพธิ์ชัยพิทยาคม 59

767/23 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ต าบล/แขวง 

นางรอง อ าเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บรีุรัมย์  

31110  nonglekjungja@hotmail.com  081-

3607796
18 นายสุวโรจน์ เกียรติพัฒนไกร 59/50 หมูท่ี ่7 ซอย วัดพุทธบชูา 10 ถนน 

พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง  

กรุงเทพฯ  10150  

รหัส 48
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18 นางสาวมลสวรรค์ ศักดิ์สิงห์ นายวิทยา ชัยคินี โรงเรียนบา้นโนนเสถียร ต าบล
โนนศิลา อ าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 
43190 089-4586852

 15 หมูบ่า้น ห้วยเดือนห้า หมูท่ี ่7 ต าบล หนอง

ยอง อ าเภอ ปากคาด จังหวัด หนองคาย  43190

  
18 นางสาววชิรา บญุเกื้อ รร. ชุมชนบา้นหนองฝ้าย  ต. หนองฝ้าย อ.เลา

ขวัญ จ.กาญจนบรีุ 71210 

wachirajoom@yahoo.com  084-9179749

146 หมูบ่า้น ดอนหัน หมูท่ี ่9 ต าบล/แขวง 

บา้นโสก  อ าเภอ บา้นโสก จังหวัด ชัยภูม ิ 

36140  
18 นางสาวศุภราภรณ์ ณ ตะกั่วทุง่ 485 ม.1  ถ.ปฏัก ต.หะรน อ.เมอืง จ.ภูเก็ต  

83100 many_napkay @yahoo.com  081-

5360391
18 นางสาวช่ืนจิตต์  อธิวรกุล เปน็อาจารย์ทีศู่นย์ภาษา มศว 566/122 ซ.สาธุประดิษฐ4์4 ถ.สาธุประดิษฐ์ 

ต.บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

19 นางสาวสิรินทรา  ฤทธิเดช 86/113  ถ.ลาดพร้าว  แขวง-เขต วังทองหลาง  

กทม. 10310
19 นางสาวสายใจ  ลีลาน้อย โรงเรียนจักราชวิทยา saijailee@gmail.com  0896979633

19 กาญจนา  ศรีสมทุร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 26 หมู ่4  ต.โคกขาม  อ.เมอืง  จ.สมทุรสาคร  

74000
19 นางสาวปาล์มปนัด  สันธานเดชา โรงเรียนบา้นเกาะพลวย ม.6  ต.อ่างทอง  อ.

เกาะสมยุ  จ.สุราษฏร์ธานี  84220  077-380135
118/1  ม.6  ต.นบพิต า  อ.นบพิต า  จ.

นครศรีธรรมราช  80160 

suntandacha01@gmail.com  087-8820303

รหัส 49
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19 นางสาวปยิวดี  อินทรโยธา (อ๋อย) โรงเรียนบา้นอ่าวนาง  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมอืง
กระบี ่ จ.กระบี ่81000

32 ม.4  ถ.พัทลุง  ต.นาโยงใต้  อ.เมอืง จ.ตรัง 

92170 sugarfree45@hotmail.com  085-

7945005
22 นายปยิะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย gs521110060@swu.ac.th 43/31 หมูบ่า้น เปีย่มสุข ซอย ลาดพร้าว 63 

แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ

  10310  
22 นางสาวอุ่นอารี ตลาดเงิน ห้องเลขที ่206 ช้ันที ่2 ถนน อ่อนนุช-

ลาดกระบงั  แขวง ลาดกระบงั เขต ลาดกระบงั 

 กรุงเทพฯ 10520
22 นางสาวพิมพ์นารา ไพลินอนุรักษ์  455/79 หมู่บา้น กัลปพฤกษ์ หมู่ที ่1 ถนน 

รัตนราช แขวง บางบอ่  เขต บางบอ่   

สมุทรปราการ 10560  

21 นางสาวสิตานัน  อ่วมเครือ 889/58 ซ. เสรีไทย 43 หมู่บา้นแกรนดด์ติี ้ถ.

เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กทม.

10240 081-0080023    084-0210593

20 นางสาวชนิกานต์  วงศ์ปยิะ 554/1 ซ.สุขุมวทิ 93 ถ.สุขุมวทิ  แขวงบางจาก

  เขตพระโขนง  กทม. 10260  เบอร์โทร  

086-6086325  02-730-0637

mailto:gs521110060@swu.ac.th

