
                                 กรุงเทพฯและปริมณฑล
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 อาจารยสายันต จุปะมัดถา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 499 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2 อาจารยปฐมา สิมะวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ถนนเจริญกรุงเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3 อาจารยจีระนันทน ระวียวรากร โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

4 อาจารยภัททิรา จวบความสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 22/24 ถนนรามคําแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

5 อาจารยวันวิสา พริพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 40 ซอยรามคําแหง 43/1 แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

6 อาจารยนัญญา ชํานาญภักดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 248/89 หมูบานสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

7 อาจารยรับขวัญ ภูษาแกว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

8 อาจารยอัจจิมา อาภานันท โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

9 อาจารยวชิรา กุดแถลง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

10 อาจารยกรกุลผลทอง นามปกใต โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนสายปญญารังสิตซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

10 อาจารยกรกุลผลทอง นามปกใต โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนสายปญญารังสิตซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

11 อาจารยนริศรา มาลาธร โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1313 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

12 อาจารยภัสนี มะรังศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 2 
 333ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240

13 อาจารยปวีณา ตั้งภมรจิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500

14 อาจารยศิริวรรณ คํายนต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเซนตดอมินิก1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

15 อาจารยฉัตรชัย เหรียญทอง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

16 อาจารยวรรณมณี ภาคภูมิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 200 ซอยนิมิตใหม 64 ถนนนิมิตใหม สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

17 อาจารยศุภร แซลู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18 อาจารยสิทธิ์ศักดิ์ ดีเสียม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ถ.อรุณอัมรินทรแขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ. 10700

19 ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร1466 ถนนกรุงเกษม
 แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร. 10100

อาจารยวธิดา พรมโคตรคา

อาจารยกรวิทย

20 อาจารยกําไลทิพย เสมสงา (ครูดาว) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

21 อาจารยหทัยรัตน อิสมาแอล โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารี 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600

22 อาจารยกรณกันต คลองแคลว  (ครูแอม) โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เลขที่ 2 ซอย ไอซีดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

23 อาจารยพรพิมล เพ็ญจันทร โรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

24 อาจารยดลยา เกียรติเอี่ยม โรงเรียนสารสาสนวิเทศ มีนบุรี โรงเรียนสารสาสนวิเทศมีนบุรี 151 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

25 อาจารยมาลิสา เลิศพฤกษพนา โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิต มัธยม 181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร : 0-2-282-7897

26 อาจารยภูวิชญ งิ้วลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

27 อาจารยเจตริน รอดดาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 658/2 ถนนบรมราชชนนี15 แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ

28 อาจารยจารุณี เสมสุวรรณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

29 อาจารยชุตินันท ทีระพร โรงเรียนลาซาล 752 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

30 อาจารยธัญญวิทย วุฒิสวางวงศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

31 อาจารยฉัตรวิไล ปานพุม โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ซอย 27 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

32 มิสมะลิ ตรีเพ็ชร
 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 419/1389 หมู 5 ถ. เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270



33 อาจารยรัชนี ศรีคุรุวาฬ
 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

34 อาจารยเจษฎาภรณ ศรีพี
 

โรงเรียนปทุมคงคา เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

35 อาจารยวรัญญา สมวงศ
 

โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ 186 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

36 อาจารยทวีพร มีเพียร
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 52 ถนนพหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี12000

37 อาจารยทศพล บุญธรรม
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

38 อาจารยพัตรสุดา ขาวผอง
 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

39 อาจารยเนติวัฒน คําธานี
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 2 หมูที่ 6 ถนน เพชรเกษม ตําบล ทาขาม อําเภอสามพราน นครปฐม 73110

40 อาจารยชญาพล รุมาคม
 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 119 หมู 1 ซอยสายไหม 43 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

41 ดร.วรพงษ แสงประเสริฐ
 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝายมัธยม 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

42 อาจารยจันทรจีรา หัตถยาธิพล
 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 51/4 หมูที่ 5 ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

43 อาจารยจิราภา บุตรสีตะราช
 

โรงเรียนทวีธาภิเษก 505/5 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10150

44 อาจารยวันชนะ กระจางจบ
 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

45 อาจารยพัชรินันท ยังทรัพยอนัน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ซอยรามคําแหง24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

46 อาจารยเดือนดารา ฉัตรรัตติกร
 

โรงเรียนอมาตยกุล 100/2 พหลโยธิน51 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220

47 อาจารยวราภรณ แสนสุวรรณชัย
 

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 57 เอกมัย 12 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

48 อาจารยดวงเนตร ไพบูลย โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี เลขที่ 59/25 หมู1 ถ. ติวานนท - ปทุมธานี ต.บานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
49 อาจารยเบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ภาคเหนือ
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกลา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200

 
 อาจารยเปยมสุข ชูตระกูล
 

2 อาจารยบุษยมาลี ธีรัทธานนท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง 
 จ.เชียงใหม 50200 โทร. 053-94-4248

3 อาจารยชัญญา สุริโยดร 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 196 ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000

4 อาจารยปรีชา หลวงเขียว
 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 เบอรโทร 053-277151

5 อาจารยบุษบา วานิชสรรพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 7/1 ถ.ประชานิมิตร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

6 อาจารยศิริพร แพงสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 230 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 โทร. 054-227603

7

 อาจารยพวงบุหงา สุขสอน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมูที่ 2 ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-466-666

8 อาจารยอเนรี ใจวงศ 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1202 ต.ทาวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร. 054 430 012

9

 อาจารยอังคณา จินะรักษ

โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน 1 ถนนคุมเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร จ.แพร 54000 โทร. 054 511124

10 อาจารยพชรพรรณ ปะนันวงค
 

โรงเรียนพิริยาลัย โรงเรียนพิริยาลัย 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร โทร 054 511104

11 อาจารยพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018

12
 อาจารยปยะฉัตร แบนนิสเตอร 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีนาน 226 /24 ถนนมะโน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

13 อาจารยนิคม โทะลงธง โรงเรียนจักรคำคณาทร โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 426 ต.ในเมือง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน รหัสไปรษณีย 51000

อาจารยศยานันท ยารังฝน
14 อาจารยบุษบา ไพสิฐสิริรักษา

  (ครูนอง) 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ 12 ถนนลําพูน-ปาซาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000



15 อาจารยพิมลสิริ เถาวแล เอี่ยมลออ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 1 ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

16 อาจารยปาริชาต อุทยานวลี
อาจายปฐมพร  ฝนสืบ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 117 ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง เชียงใหม 50000

17 อาจารยพัชรี อาษาวงศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 294/1 ฉัตรไชย ตําบล สบตุย อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง 52100
18 อาจารยดิ่งธิวา ธรรมวัง โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 421 ม.6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
19 อาจารยพงศภัทร กรศิริพงศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 52 108 ถนน อุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
20 อาจารยสรอยทิพย แกวหนอ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู 2 ต.รอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
21 อาจารยมยุรี ทาวศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลําปางกัลยาณี 224 ตําบล สวนดอก อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง 52000
22 อาจารยไกรสิงห ใจหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอรต ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
23 อาจารยธัญญารัตน พรหมแกวตอ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
24 อาจารยธัญวรัตน กุลวรรณ (ครูเดือน)

 
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 55160

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 อาจารยอลงกรณ สีลาพันธ 
 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพเลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ต. กาฬสินธุ อ. เมืองกาฬสินธุ 
 จ.กาฬสินธุ 46000

2 อาจารยสุดาดวง เกิดโมฬี
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ถนนมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044255740

3 อาจารยพิญญานันท สิทธิธัญวัฒน
 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเลขที่ 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044 214 557

4 อาจารยจุรีวรรณ กําเนิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 347 หมู 12 ถ. โคกเพชร - หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30280
5 อาจารยวิชาญ นอยเมืองเปลือย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย เลขที่ 275/14 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
6 อาจารยเบญจมาพร ใจหาญ โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนสตรีศึกษา ถนนสุริยเดชบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000. 

 โทรศัพท 0-4351-1410
7 อาจารยอรุณรัตน วรรณสถิต

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
8 อาจารยอรไท อิสาน 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยหมูที่ 5 หนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ33000 โทร. 045612611
9 อาจารยอํานาจ  ปกกาเต

 โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคมต.ตลาด ถ.นครสวรรค อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043 711 585
10 อาจารยสกล มาบุญธรรม 

 โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารีต.ตลาดอ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043 711 269
11

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 4 หมู 2 ถนนเหลานาดี ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 เบอร 043-225636

อาจารยชื่นชม พระนาศรี (อ.โรส) 

 
12 อาจารยเบญจวรรณ ปอมแสนศรี

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 โทร. 043-343019
13  อาจารยกุนตี ภูพานเพชร

 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขอนแกนวิทยายนตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 โทร. 043236217
14 อาจารยสุขสราญ เข็มทอง (อ.แตง) 

 
โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 240 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน 40000

15 อาจารยสุขนิรันดร พันสาย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53/4 ถ.แจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท 045711655

16 อาจารยวรวีร บุญวีรบุตร
 อาจารยยุทธนา อุไรมาลย
 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคมเลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 โทร.044-611098

17 อาจารยวิชัย ทาจันทร โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนอํานาจเจริญ 212 ถนนชยางกูร ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 โทร. 045 511 959
18 อาจารยบัณฑิต สกนธวัฒน

โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4524-5800
19 อาจารยจินตภาณี กองจินดา

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ปลัดมณฑล อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ 33000 โทร.045 612 330
20 อาจารยกิ่งแกว มะนะสิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

อาจารยธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ 
 

21 อาจารยนายณัฐวัฒน  มาตยนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 103 ถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
22

 อาจารยวุฒิชัย นาคแสง
 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล74/26 ถ.ใสสวาง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

23 อาจารยศักดิ์เกียรติ จันทรลือชัย
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 121 หมูที่12 ตําบล สวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

24 อาจารยเพ็ญแข จันทนา (อ.อเล็กซ) 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม บานนาหนอง ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

25 อาจารยวชิรา บัวมี (ครูเปล)
 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หมูที่11 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130



26 อาจารยรุจินันท กองสุข (ครูโซดา)
  

โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000

27 อาจารยสุบรรณิภา แกนแกว 
 

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย หมูที่ 9 ตําบลทาตูม อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 32120

28 อาจารยสุทธินี แกวงามสอง 
 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 372 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 โทร.044 511 193

29 อาจารยสุพร สิงหศรี
 อาจารยกฤษฎา ชัยศรี
 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนปยะมหาราชาลัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

30 อาจารยอรพิน
 
 อาจารยจิระภัทร แสนใจวุฒิ
 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 60110

31 อาจารยโศภิษฐ ไมยละ
 

โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 147 ถนนพิทักษพนมเขต ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

32 อาจารยราชัน นาสมพงษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36000
33 อาจารยสมนึก เนียมไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 372 ถนนบรรณาการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
34 อาจารยวรีพร ชาติชนะ โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ 167 หมู 18 ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
35 อาจารยปรีชา เขจรกุล โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค 5 ถนนชยางกูร ตําบลอุมเหมา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
36 อาจารยเรณู สีหะวงษ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนยางชุมนอยพิทยาคม 271 ม.10 ต.ยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ 33190
37 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพล จันทรทิพย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
38 อาจารยสุชานา ชวนะสุพิชญ

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยม (มอดินแดง)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยม (มอดินแดง) ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

ภาคใต้
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 อาจารยแวอารีนา แวหะยี
 

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูลเลขที่ 8 ถนนวัฒนธรรม ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 94000

2 อาจารยสุไรยา ลามะทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที 181 ถ.เจริญประดิษฐ ต. รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

3 อาจารยอิลมี่ มะกูวิง (อาจารยโอ)
 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 33/270 สุภาลัยพารคภูเก็ตซิตี้ ซอย นคร ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000

4 อาจารยศิริลักษณ ชวยคํ้า 
 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกุลถนนกระบี่ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

5 อาจารยเพ็ญแข ชุมเชื้อ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 196 หมูที่ 4 ถนน ตรัง-สิเกา ตําบลบางรัก อําเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

6 อาจารยธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน
 

โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง142 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย 92000

7 อาจารยณัฐนิชาช อินทรเหมือน
 

โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงตําบล คูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

8 อาจารยพรรณนพ สิกกะ โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนพัทลุง เลขที่ 270 ถนนราเมศวร ต.คูหาสวรรค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

9 อาจารยจตุพร บุญเลี้ยง 
 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช159 หมู 3 ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อาจารยอรศรี สุราราช
 

10 อาจารยสัณฐิตา ชินวงษ
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเลขที่ 120 หมู 1 ถนนสุนอนันต ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

11 อาจารย นพปฎล แสนเรือง
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใตถนนนครศรีธรรมราช - รอนพิบูลย
 เลขที่ 1 หมูที่6ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม
 จังหวัดนครศรีธรรมราช80000

12 อาจารยระพีภรณ ทองเชิด
 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อาจารยสุจิตตรา จันทรัตน
 

13 อาจารยจรรยา คนซื่อ
 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา 280 ถนนหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

อาจารยทิวาอนันตเมฆ
 

14 อาจารยจีรพันธ ดันสูงเนิน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 196 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

15 อาจารยปราณี กาลพัฒน โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนศรียาภัย 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

อาจารยสุวรรณา ธรรมการัณย

16 อาจารยจิราพร ทะริทอง 
 

โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนสตรียะลา 25 ถนนสุขยางค อ.เมือง จ.ยะลา 95000

อาจารยรุสลี มาดีโมง

17 อาจารยคอฟเสาะ บาเน็ง โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา125 ถนนพิพิธภักดี ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
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อาจารย สุจิตรา โชติกุลรัตน 

โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา125 ถนนพิพิธภักดี ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

18 อาจารยชุติมา แกวคําแสง โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 1 ถนนนิพัทธิ์สงเคราะห 1 ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

19 อาจารยนิศานาท จันทรมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาเลขที่ 19 ถนนราชดําเนิน ตําบลบอยาง 
 อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

20 อาจารยพงษนิภา สืบวงศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมูที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตําบลพะวง
 อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

21 อาจารยอทิตยา ศรีวิรัตน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

22 อาจารยศิชล สิงคมาศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนวรนารีเฉลิมเลขที่ 1 ถนนปละทา ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

23 ซิสเตอรศรีสุดา สุทธิรัตนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห เลขที่ 5 ถนนแสงศรี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

24 อาจารยวิมล สรอยสุวรรณ (อ.แตน) โรงเรียนมอ. พิทยานุสรณ วิทยาเขตหาดใหญ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ วิทยาเขตหาดใหญ 424/18 ถนนปุณณกัณฑ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
27 อาจารยศศิ แกวไทย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎรพิทยาเลขที่ 388, ถนนตลาดใหม, ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี, 84000

28 อาจารยสุภิชา ฤทธิ์วงศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง หมูที่ 6 บาน197 ตําบล เหนือคลอง อําเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่ 81130

29 อาจารยอุรา เสนาเพ็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 132 ถนนเพชรเกษม ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

30 อาจารยสารภี พลพฤกษ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนสตรีพังงา 204 ถนนเพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ภาคตะวันออก
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 อาจารยกรรณภัทร เรียงเทียมขวา โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนระยองวิทยาคม 179ตากสินมหาราชอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง21000

2
 อาจารยขวัญใจ กองศักดา

โรงเรียนปราจีณกัลยาณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 664 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037-211071

3 อาจารยจุไรรัตน สังขไชย โรงเรียนชลราษฏรอำรุง โรงเรียนชลราษฏรอํารุง 215 หมู 3ถนนพระยาสัจจา ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

4 อาจารยฐิตยา สกุนตะมาลิก โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 โครงการการศึกษาพหุภาษา 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เลขที่ 700/3 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20000 โทร. 038-458701-5

5 อาจารยนฤพัชร มิลังค โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต เลขที่ 11/2 หมู 3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

6 อาจารยณัฐพล พุทธเกิด 

 อาจารยอรัญญา เตียวสามาร

โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนชลกันยานุกูล เลขที่ 31 ถ.ตําหนักนํ้า ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

7 อาจารยปรญา เรือนเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี 10 ถนนศรียานุสรณ ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.039-311170

8 อาจารยกฤษณา วงศสําราญ 

 อาจารยณิชชากร สรอยระยา

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ 1 ถนนศรียานุสรณ ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.039-301692

9 อาจารยอนันต 

 อาจารยพัชรวลัย สมบูรณผล

โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนสระแกว 58 ถนน สุวรรณศร อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 27000 โทรศัพท 037-241091

10 อาจารยสุรีรัตน รวมญาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 หมู 8 ถนนเนินตาแมว ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

11 อาจารยสุปรียา ยุวศรี
โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) เลขที่ 111 ม.6 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

12 อาจารยวาสนา จินารักษ
โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนบางละมุง 4 หมู 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

13 อาจารยมนัสนันท ตันตราภรณ
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เลขที่ 11 ถ. สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

14 อาจารยณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ 73 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ภาคกลาง
ลำดับที่ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ ศูนย์สอบ ที่อยู่จัดส่ง

1 อาจารยพิมล เสงี่ยมพงษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ ฉะเชิงเทรา222 ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

อาจารยศุภาลี บัวงามประเสริฐ

2 อาจารยทวีทรัพย ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-512547

3 อาจารยปาริชาติ (อ.โอ) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร 02-3880030-1

4 อาจารยพูลทรัพย ผันอากาศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนนวมราชานุสรณตําบลทาชาง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-311467



5 อาจารยณัฐณิชา ราษีมิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคมถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท 037-312720

6 อาจารยนงเยาว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หลมสัก) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทร. 036 210 119

อาจารยกวิตา คงสําราญ (ครูเน) 
7 อาจารยพิมผกา แกวศรีปราชญ

  (อ.แตก) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค

  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

8 อาจารยปณฑิตพันธุ พึ่งจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม 334 อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 14000

9 อาจารยสุธาศิน กลิ่นโท หวังวีระ
 (อ.สอง) 

โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนสตรีอางทอง เลขที่ 66 ถนน โพธิ์พระยา-ทาเรือ อําเภอ เมือง จังหวัด อางทอง รหัสไปรษณีย 14000

ครูนํ้า

10 อาจารยตวงทิพย โสภาจารีย โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนสิงหบุรี ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 16000

อาจารยศิริจิตต แกวแสน

11 อาจารยมนัสวีร สรรพชัยยุทธ 

 อาจารยธัญยดา ทาเอื้อ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หมูที่1 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

12 อาจารยภาณุภาพ ฉัตรอุทัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 55 ถนน พหลโยธิน ตําบล สะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

13 อาจารยนันทวัญ ใยยวง 

 อาจารยสมทรง พันธศรี

โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000

14 อาจารยวรลักษณ คําเพ็ญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 188 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000

15 อาจารยมลสิการ กาคํา (อ.แอม) โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

16 อาจารยฐนกร สีเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถนนสามัคคีชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000

17 อาจารยระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

65 ถนนแสงชูโต ตําบลบานใต อําเภอเมือง จังหวัดเมืองกาญจนบุรี 71000

18 อาจารยบุษราภรณ กลอมจิตต โรงเรียนวิสุทธิรังษี 32 ถนน แสงชูโต ตําบล ทาลอ อําเภอทามวง กาญจนบุรี 71000
19 อาจารยประวิทย นิลวิลาศ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 75 อ.บางมูลนากจ.พิจิตร 66120
20 อาจารยวีรญา เมฆกระจาย

โรงเรียนตะพานหิน
เลขที่ 221 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

21 อาจารยกันตพัฒน มีสมยุทธ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซอย อูทอง 48 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 035 251 028

22 อาจารยเขมินท อุนศิริ
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตําบล รั้วใหญ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

23 อาจารยอาภรณ กุญพรเพ็ญ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 440 ถนน มาลัยแมน ซอย 2 ตําบล รั้วใหญ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

24 อาจารยชนกกมล เนียมวรรณ
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 109 ม.6 ต.ไผขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000

25 อาจารยขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 ม. 8 ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

26 อาจารยอภิชาดา โฆษิตวานิช
โรงเรียนพระนารายณ์ เลขที่ 83 ม.8 ต.ทาศาลา อ, เมืองลพบุรี จ,ลพบุรี 15000

27 อาจารยเอื้องเดือน  พรมาลัย 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท032-33737

28 อาจารยกรองแกว ภูสิริ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 421 ถ.ยุติธรรม ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

29 อาจารยยุวดี วงษนอย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี677 ซอย ทาลอ 46 ตําบล ทาลอ อําเภอทามวง กาญจนบุรี 71000

30 อาจารยสิริวรรณ ภิญโญลักษณา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 777 ถนน นารายณมหาราช ตําบล ทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

32 นางสาววันเพ็ญ มวงสีเมืองดี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

33 อาจารยชัยวัฒน หอวรรณภากร
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

34 อาจารยอาทิตยา พรหมแกว
โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย 60000

35 อาจารยปยวรรณ สูนาสวน
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

36 อาจารยภารดาประภาศ ศรีเจริญ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 18 โกสีย ตําบลปากนํ้าโพ เมืองนครสวรรค 60000



37 อาจารยณัฐธิดา ธูปพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์

278 ถนนบันไดอิฐ 
 ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

38
อาจารยณาตยา ลําบอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 880 ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

39

อาจารยดารุณี ใจเด็ด

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ 10 ถนน เพทราชา อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000


