่ น รุน
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ชอ
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Email

1

โรงเรียนจิตรลดา

กรุงเทพฯ

นางสาวประภารัตน์ สงิ หเสนา

08-6393-9625 headchem@hotmail.com

2

ึ ษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นายปิ ยะพงษ์ กลางจอหอ

08-9225-9226 nischapongsgchula@hotmail.com

3

ึ ษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นายณั ฐพล ใจสม

09-1832-2867 natapolnight@gmail.com

4

ึ ษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นางสาวชนิกานต์ ขันคา

08-2617-1227 tchanikan@hotmail.com

5

ึ ษาน ้อมเกล ้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นางวรรณิสา กุชโร

06-4989-3536 t.wannisa@gmail.com

6

ึ ษาน ้อมเกล ้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นางสาวอรรถพร ศริ จ
ิ ันทร์

09-7240-6529 art.aj11@gmail.com

7

ึ ษาน ้อมเกล ้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์

09-5124-2165 suphanneenid@gmail.com

8

ึ ษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนเตรียมอุดมศก

กรุงเทพฯ

นายรุ่งโรจน์ สมนิล

06-1942-1465 rungrote@tupr.ac.th

9

ึ ษาพัฒนาการ สุวรรณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศก
ภูม ิ

กรุงเทพฯ

นางสาวจิรัฐ นั นทพฤทธิ์

08-7657-4224 ajanjirat@gmail.com

10

ึ ษาพัฒนาการ สุวรรณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศก
ภูม ิ

กรุงเทพฯ

นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ

08-9569-4644 supalak.u@tupp.ac.th

11

ึ ษาพัฒนาการ สุวรรณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศก
ภูม ิ

กรุงเทพฯ

นางสาววีรภรณ์ แก ้วชู

09-3758--9284 wiraporn.k@tupp.ac.th

12

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

นายอัครวิชญ์ พิวงษ์งาม

08-3945-9524 w.akrawit@gmail.com

13

โรงเรียนทวีธาภิเศก

กรุงเทพฯ

นางสาวรัตน์ชนั ญญา เกตุมาลา

08-7949-1596 ratcha.pumpim@gmail.com

14

โรงเรียนทวีธาภิเศก

กรุงเทพฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ

08-4097-7029 teacherdatp@gmail.com

15

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นางสาววรรณวรุณ อินปั กดี

09-5948-8503 bobae.wanwarun@gmail.com

16

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นายอธิป หัตถกี

09-1778-4095 moobatheza@gmail.com

่ น รุน
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17

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

ิ ารัตน์
นางสาวขวัญชนก ศล

08-7464-3405 eee20702@gmail.com

18

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นางสาวแก ้วตา จวงอินทร์

08-9767-2361 mingrabbit@hotmail.com

19

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

ิ ี ปิ ยะธนพงศ ์
นางสาววิลาสน

09-5420-5176 wilasini1234@gmail.com

20

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน ้อยใน) ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นางจรัสพร บางกุล

08-9527-1302 nong04ok@gmail.com

21

โรงเรียนเทพลีลา

กรุงเทพฯ

นางสาวพรเพชร พานทอง

08-6201-5990 keachu@hotmail.com

22

โรงเรียนเทพลีลา

กรุงเทพฯ

นางณั ชชา รัตนสุวรรณวุฒ ิ

06-1614-4596 natcha125@hotmail.co.th

23

โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์

กรุงเทพฯ

นางสาวรัตติยา นามงาม

08-1299-0708 rattiyatak@hotmail.com

24

โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์

กรุงเทพฯ

นายณรงค์ พุม
่ ห ้วยชอบ

08-7880-1068 narong@cp.ac.th

25

โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิ ห์ สงิ หเสนี) ๒

กรุงเทพฯ

นางสาวนิลาวัลย์ ง ้าวกาเขียว

08-9956-1915 shindungwoo.ray@gmail.com

26

โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิ ห์ สงิ หเสนี) ๒

กรุงเทพฯ

นางสาววรรณวิมล ชดเทพ

09-4558-0473 wanwimon@badin2.ac.th

27

โรงเรียนบางมดวิทยา
หวาดจวนอุปถัมภ์"

ี ก
"สส
ุ

กรุงเทพฯ

นางสาวภรณ์ทพ
ิ ย์ คาเพียร

09-1451-6224 Tipfyjihun@gmail.com

28

โรงเรียนบางมดวิทยา
หวาดจวนอุปถัมภ์"

ี ก
"สส
ุ

กรุงเทพฯ

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผึง้

06-4262-2666 prtptknp@gmail.com

29

โรงเรียนบางมดวิทยา
หวาดจวนอุปถัมภ์"

ี ก
"สส
ุ

กรุงเทพฯ

นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์

08-2480-1200 pakjira.doworn@gmail.com

30

โรงเรียนบางมดวิทยา
หวาดจวนอุปถัมภ์"

ี ก
"สส
ุ

กรุงเทพฯ

นางสาวสุคนธ์ทพ
ิ ย์ ยศวังทอง

08-7042-4547 Jib_Juno_18@hotmail.com

31

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

กรุงเทพฯ

นางสาวอโณทัย เข็ญคา

08-4959-1594 anothai_tad@hotmail.com

่ น รุน
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32

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

กรุงเทพฯ

นางสาวลาภู นาคทอง

08-1357-8974 thiengnaktong@gmail.com

33

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

กรุงเทพฯ

นางสาวสุดาพร ภูจอม

09-92943570

34

โรงเรียนโยธินบูรณะ

กรุงเทพฯ

นางกันยากร ทัดภูธร

08-9113-3848 kunyakorn126@gmail.com

35

โรงเรียนโยธินบูรณะ

กรุงเทพฯ

นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์

06-4809-9547 kaew_k4444@hotmail.com

36

โรงเรียนโยธินบูรณะ

กรุงเทพฯ

นางสาวจริญญา เดือนแจ ้งรัมย์

09-2796-3709 Jarinya2479@gmail.com

37

ื่ มนุกล
โรงเรียนราชมนตรี (ปลืม
้ -เชอ
ู )

กรุงเทพฯ

นางสาวจินตหรา ก ้อนพิลา

09-5456-0249 Jintana.konphila@gmail.com

38

ิ ทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสน

กรุงเทพฯ

นางสาวเบญจพร แสงเดช

08-4428-4504 janechem19@rst.ac.th

39

ิ ทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสน

กรุงเทพฯ

นางสาวไพลิน สงิ ห์ลอ

09-1776-8906 koy_ttp@hotmail.com

40

ิ ทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสน

กรุงเทพฯ

นางสาวฐิตพ
ิ รรณ ดอนหัวร่อ

09-8914-1423 mai.thitiphan@gmail.com

41

โรงเรียนลาซาล

กรุงเทพฯ

นายสุรย
ิ น
ั สุทธิประภา

09-9196-1841 Sutthiprabha999@gmail.com

42

โรงเรียนลาซาล

กรุงเทพฯ

นางพัทนี โชติรสสุคนธ์

08-1409-1391 pigg_23@hotmail.com

43

โรงเรียนวัดนวลนรดิช

กรุงเทพฯ

นางสาววัชรินทร์ ฉิมมุจฉา

08-1268-7637 tal25_33@hotmail.com

44

โรงเรียนวัดนวลนรดิช

กรุงเทพฯ

นางสาวศริ ป
ิ าน วันเพ็ชร

09-9130-8484 siriparn_boom@hotmail.com

45

โรงเรียนวัดนวลนรดิช

กรุงเทพฯ

นายศักดิน
์ รินทร์ สูตรสุข

08-7983-7407 saknarin61_1@hotmail.com

46

โรงเรียนวัดนวลนรดิช

กรุงเทพฯ

นางสาวชนิตา ชาญนอก

08-7486-6204 nootungta@hotmail.com

47

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรุงเทพฯ

ิ ธิพจน์ อ ้นฟั ก
นายสท

08-2327-3410 sitipot@hotmail.com

48

โรงเรียนวัดสงั เวช

กรุงเทพฯ

นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด

08-9614-9199 nareerak.t@watsw.ac.th

49

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

กรุงเทพฯ

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

09-1735-1981 saowarop1902@gmail.com

sudaporn.phoojom@gmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
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50

โรงเรียนศรีพฤฒา

กรุงเทพฯ

นางสาวภัทรนั นท์ รัตนพันธ์

08-6007-3516 0435@sts.ac.th

51

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

กรุงเทพฯ

ื งาม
นายกิตติธัช เสอ

08-1485-1865 faiirytale.swu@gmail.com

52

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

กรุงเทพฯ

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา

08-5074-6753 nuna23018@gmail.com

53

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

กรุงเทพฯ

นางสาวคัทลียา แก ้วแจ ้ง

09-1004-2266 ying--yoong@hotmail.com

54

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

กรุงเทพฯ

นายภานุมาต พงษ์เสง็

09-2324-6241 tumii1769@gmail.com

55

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

กรุงเทพฯ

นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง

08-6979-4935 maywadee.kjs@gmail.com

56

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

กรุงเทพฯ

ิ ี ด ้วงโต ้ด
นางสาวสุธาสน

09-2324-6951 b_dekdoi657@hotmail.com

57

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

นายโพธิวัฒน์พล คงซา่ น

09-3582-2915 krumatun@gmail.com

58

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา (มัธยม)

กรุงเทพฯ

นางสาวอารี แจ ้งเรือง

08-6158-1632 aree_1987@hotmail.com

59

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา (มัธยม)

กรุงเทพฯ

นายกรธนินทร์ ไตรหาญ

08-6569-1357 kontanin_palm@yahoo.com

60

โรงเรียนสายน้ าผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นางสาวพรหทัย ขาพรมราช

08-4834-4466 sc531010491@gmail.com

61

โรงเรียนสายน้ าผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพฯ

นายทศพล ธรรมวงศ ์

08-9760-6229 todsapon.t@rayongwit.ac.th

62

ิ ูปถัมภ์
โรงเรียนสายปั ญญาในพระบรมราชน

กรุงเทพฯ

นางสาวพรวิมล อุตรัตน์

09-4547-5557 phornwimonsp@gmail.com

63

ั ติราษฎร์วท
โรงเรียนสน
ิ ยาลัย

กรุงเทพฯ

นางสาวจินดารัตน์ แก ้วพิกล
ุ

08-1571-5947 jindarat.kek@gmail.com

64

โรงเรียนหอวัง

กรุงเทพฯ

นางสาวลลิตา คาแก ้ว

08-6849-4312 lalita@horwang.ac.th

65

ิ ป์
โรงเรียนอานวยศล

กรุงเทพฯ

นางสาวกาญจนา เกิดแพ

08-4597-7939 kanchanak@amnuaysilpa.ac.th

66

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กรุงเทพฯ

อ.ดร. นาถนั ดดา มรกตศรีวรรณ

08-1380-5881 nartnutda@gmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
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67

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กรุงเทพฯ

นางสาวปั ญจ์ปพัชรภร บุญพร ้อม

08-9780-9401 lloo_ve@hotmail.com

68

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กรุงเทพฯ

อ. ญาณิศา พึง่ เกตุ

08-1496-9796 iamdearmn@hotmail.com

69

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

นางสาวอุษารัตน์ คาทับทิม

08-9130-1001 usarat.k@mail.rmutk.ac.th

70

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

นายรัฐพล หงสเ์ กรียงไกร

08-4726-4138 rattapon.h@mail.rmutk.ac.th

71

มหาวิทยาลัยสยาม

กรุงเทพฯ

ั เปรมไกรสร
ผศ.ดร.พรชย

72

โรงเรียนราชวินต
ิ นนทบุร ี

นนทบุร ี

ิ ธิว์ ริศร์ เปล่งแสงศรี
นายสท

08-8623-6945 sitwarit8244@gmail.com

73

โรงเรียนสตรีนนทบุร ี

นนทบุร ี

ั พัฒนา
นายเทียนชย

09-1521-8635 thainchai@satrinon.ac.th

74

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางสาวสมฤดี เลีย
่ มทอง

09-9458-7599 tungma_noy@hotmail.com

75

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางสาวปิ ยนุช รอดกระจับ

08-7209-7286 arkane6_6@hotmail.com

76

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางรัตนาภรณ์ ภูโสดนิล

08-1773-8758 aunkma@hotmail.com

77

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางสาวกุลนารถ ศุวรรณประเสริฐ

09-8551-6235 chem4kp@gmail.com

78

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางสาวอารีรัตน์ ขันธ์วงศ ์

09-9615-8154 areelie.kw@gmail.com

79

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

นนทบุร ี

นางสาวสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์

09-1776-5303 kruluck_skn@hotmail.com

80

ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทราชน
ิ
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

นางสาวรุ ้งตะวัน สุขสวัสดิ์

08-6029-5832 rungtawan.stardust@gmail.com

81

ิ ูทศ
โรงเรียนนวมินทราชน
ิ
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

นางสาวพิชาณั สม์ บุญรอด

08-6848-7870 pichanas@gmail.com

82

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ปทุมธานี

ั เพ็ชร์นาค
นายธงชย

08-5518-7541 kobbsru@hotmail.com

83

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

นางสาวจิราภรณ์ เฟื่ องฟุ้ ง

08-6347-6851 filmclub2556@gmail.com

สวน
สวน

วไล

wanpen.was@siam.edu

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

84

ิ
โรงเรียนสายปั ญญารังสต

ปทุมธานี

ั ภูม ิ
นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชย

08-2545-8723 Hning_potter@hotmail.com

85

ั นาทพิทยาคม
โรงเรียนชย

ั นาท
ชย

นางสาวภัสสร์สริ ี บุญเสริมรักษ์

08-6334-3628 phatsiree@chainatpit.ac.th

86

ั นาทพิทยาคม
โรงเรียนชย

ั นาท
ชย

นางสาวมาฆพันธุ์ อา่ นาคิล

08-3166-1216 mkpswu@gmail.com

87

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

นครนายก

นางสาวพรพิมล เขมา

08-9682-7653 Mild_9624@hotmail.com

88

โรงเรียนองครักษ์

นครนายก

นางสาวรัชดาภรณ์ กิจสุวรรณ์

08-1723-5306 kitsuwan_r@hotmail.com

89

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

นครปฐม

ั จุมพล ปิ ยศทิพย์
นายชย

08-2384-8042 chaijumpon.boy@g.swu.ac.th

90

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจวบคีรข
ี ันธ์

นางสาวนั นทรัตน์ เจริญสุข

08-2304-9173 nuntarut94@gmail.com

91

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจวบคีรข
ี ันธ์

ั
นายเอกพงศ ์ วิพลชย

09-9316-3591 Akkaphong.baw@gmail.com

92

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจวบคีรข
ี ันธ์

นางสาวรุ่งกานต์ จ๋องาม

09-5157-6167 noysy1112@gmail.com

93

โรงเรียนอุทัย

พระนครศรีอยุธยา

ื สาย
นางสาวธนั กษร สบ

09-2328-9891
puiaphinya20108@gmail.com
08-6459-4165

94

โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

ราชบุร ี

นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ

08-1758-5048 phatboke@gmail.com

95

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

นางพัชรี บุญรอด

09-5250-3661

96

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

นางสาวสุพรรณี ปั กโคทานั ง

08-6649-4329

97

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

นายพงษ์ศักดิ์ คล ้ายลี

08-2456-8298 ton-paem@hotmail.com

98

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

นายมนต์มนั ส บุญชู

08-9991-1600 amylose21@hotmail.com

99

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

นางสาวสาวิตรี ปราบนอก

08-7544-3156 sawitree.p@pwschool.ac.th

100

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล

09-7297-9917 tanaporn488@gmail.com

101

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

นางสาวปาล์ม ฟองเอม

09-9290-0012 palm_dm_panda@hotmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

102

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

นางสาวน้ าทิพย์ บุญพาทา

08-5750-9314 namtip.b@pwschool.ac.th

103

โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก ้ว

สมุทรปราการ

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา

09-7004-8155 janepatcha_25@hotmail.com

104

โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก ้ว

สมุทรปราการ

นางสาวจิตต์ แววตา

08-9564-1043 jjjrin3@gmail.com

105

โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก ้ว

สมุทรปราการ

นางสาวชนั ญญา เสมศรี

08-1250-4641 chananya.semsri@gmail.com

106

โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก ้ว

สมุทรปราการ

นางสาวกาไล โสมกูล

09-7159-4625 nokky_jj7@hotmail.com

107

โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก ้ว

สมุทรปราการ

นางสาวเรณู คาหอม

08-6696-8202 tomato_tom@hotmail.com

108

โรงเรียนสาธิตบางนา

สมุทรปราการ

ิ ทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมชน

09-0935-9386 satitbangna@hotmail.com

109

โรงเรียนสาธิตบางนา

สมุทรปราการ

ั ซุยบ ้านกึง้
นายวันชย

09-0341-8793 satitbangna@hotmail.com

110

ึ ษา
โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศศก

สมุทรปราการ

นางวัชรี วรรณฉวี

08-9793-4389 admin@sws.ac.th

111

ั น ้อยเหนือวิทยาคม
โรงเรียนซบ

สระบุร ี

นางสาวเนตรนภา บุญอ ้วน

08-6515-6084 nasumi_ba@hotmail.com

112

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

สระบุร ี

นางสาวปริญดา สุดสาระ

08-9893-4342 patinda21@gmail.com

113

โรงเรียนเสาไห ้“วิมลวิทยานุกล
ู ”

สระบุร ี

นางวิลาวรรณ หิตาพิสท
ุ ธิ์

09-8257-8180 wilaiwanhi@gmail.com

114

โรงเรียนเสาไห ้“วิมลวิทยานุกล
ู ”

สระบุร ี

นางจันทรา เดิมหลิม
่

08-9239-6419 chantra_saohai@hotmail.com

115

โรงเรียนเสาไห ้“วิมลวิทยานุกล
ู ”

สระบุร ี

นางสาวปวินดา ทรงมิตร

08-4124-9863 pawinda.songmitr@gmail.com

116

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

สระบุร ี

นางสาวสริ วิ รรณ สารประดิษฐ์

08-5171-2132 siriwan.au.si@gmail.com

117

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

สุพรรณบุร ี

นางสาวชนม์นภ
ิ า ชา่ งทา

09-0378-9549 chonnipa7436@gmail.com

118

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

สุพรรณบุร ี

นางฉั ตรชนก กรานต์บณ
ุ ภักดี

09-5568-6889 chatchanok.kr@gmail.com

119

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

สุพรรณบุร ี

นางสาววิปัศยา เยีย
่ วยา

08-5115-4624

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

120

โรงเรียนสวรรค์อนั นต์วท
ิ ยา 2

สุโขทัย

นายภูดศ
ิ รุ่งพรหม

08-9889-4829 kongming_noy@hotmail.com

121

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สุโขทัย

นางวันเพ็ญ ยิม
้ ประดิษฐ์

08-3882-1765 wanpen.ch.16@gmail.com

122

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สุโขทัย

นางอรชพร ญานสว่าง

09-1028-8465 koonjeab.naka25@gmail.com

123

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สุโขทัย

นางสาวอัญญารัตน์ คาก ้อน

09-6545-3990 aunyarud@gmail.com

124

โรงเรียนอุดมดรุณี

สุโขทัย

นางสาวสุชาดา รังษีสท
ุ ธิพร

09-4162-4546 viewnarang_2638@hotmail.com

125

โรงเรียนอุดมดรุณี

สุโขทัย

นางสาวปวีณา คงส ี

09-5640-6586 krubeepaweena@gmail.com

126

โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิร์ าษฎร์นุกล
ู "

จันทบุร ี

นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร

09-2354-2451 taatthaharn@gmail.com

127

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์

09-0419-5641 kittiya_netr@hotmail.com

128

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

ิ ชู
นางสาวขวัญใจ เชด

08-9753-8451 malibu_aorn@hotmail.com

129

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางสาวฐิตล
ิ ักษณ์ วัฒนศริ ิ

08-2202-0243 watt.tioti@hotmail.com

130

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางสาวธาริณี แดงน ้อย

08-6232-9181 medfon_td@hotmail.com

131

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางนิตยา ภูผาบาง

132

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางปิ ยนุช รัตนบุร ี

08-6687-0087 piyanut.lukiang@gmail.com

133

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางสาวพัทธมน วิรย
ิ ะธรรม

08-1414-8788 tatar_focus@hotmail.com

134

โรงเรียนชลกันยานุกล
ู

ชลบุร ี

นางสาวสุภาพ แป้ นดี

08-6842-4569 krutagenteel@gmail.com

135

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุร ี

นายสุรย
ิ น
ั กะรัตน์

09-6912-3663 sunmono1719@gmail.com

136

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุร ี

นางปาริฉัตร วัจนลักษณ์

08-1864-3759 Pwatjanaluck@gmail.com

137

โรงเรียนบ ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

ชลบุร ี

นางวราภรณ์ กุศลมโน

08-1761-6304

easy_is_east@hotmail.co.th

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

138

โรงเรียนบ ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

ชลบุร ี

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด

08-5147-8667 kruwee_thanomrod@hotmail.co.th

139

โรงเรียนบ ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

ชลบุร ี

้ วรรณ
นางพรพนา ชางสุ

08-9249-1984 chang-suwan@hotmail.com

140

โรงเรียนศรีราชา

ชลบุร ี

นางทิพรัตน์ ศริ พ
ิ รม

08-1990-0518 Atom-49@windowslive.com

141

โรงเรียนศรีราชา

ชลบุร ี

นางสาววรรณิภา แก ้วแสงใส

08-0092-9859 aewannipakaewsangsai@gmail.com

142

โรงเรียนศรีราชา

ชลบุร ี

ว่าที่ ร.ต. หญิง วิมลวรรณ พันธุอ
์ ยู่

06-4241-6614 wimolwanpyo9@gmail.com

143

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ฉะเชงิ เทรา

นางสาวอมรา ขวดบา

08-9600-7022 amara@ben2.ac.th

144

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ฉะเชงิ เทรา

ิ ี พงศส
์ ป
นางสาวสโรชน
ุ าณี

09-0897-2408 SaroChinee_ja@hotmail.com

145

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ฉะเชงิ เทรา

นางสาวภคพร บุญเลิศ

08-6916-6159 soramon.boonlert@gmail.com

146

โรงเรียนวัดเขาดิน

ฉะเชงิ เทรา

นางวิยฉั ตร เจริญมาก

08-1813-0681 wiyachat.ppp@gmail.com

147

โรงเรียนศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

ี ุย
นางสาวสุจต
ิ รัตน์ เพียสน

08-1381-8306 sawsuchi@gmail.com

148

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ระยอง

นางสาวพรรัมภา แสนวิเศษ

08-4044-0619 pee.dewey@hotmail.com

149

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ระยอง

นายวัชระ มาเพชร

09-0341-9094 watchara3460@gmail.com

150

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระยอง

นายนั นฐ์ทวิชม์ ศรีบญ
ุ เรือ
่ ง

08-0551-6542 bleach3032536@gmail.com

151

โรงเรียนวังสมบูรณ์วท
ิ ยาคม

สระแก ้ว

นางสาวรุ่งนภา คาแพง

06-1386-6547

152

โรงเรียนวังสมบูรณ์วท
ิ ยาคม

สระแก ้ว

นางสาววัลลภา ปรีเปรม

08-7092-7619 duangta_589@hotmail.com

153

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กาญจนบุร ี

นางสาวอรอนงค์ เอกพงษ์

09-3579-8580 teacher.ornanong@gmail.com

154

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัด
กาญจนบุร ี

กาญจนบุร ี

นายกฤษณ์หริ ัญ นิคมทองสงิ ห์

08-4819-8570 krit.krithiran@gmail.com

rungnapha_tum@hotmail.com,
rungnapha091060@gmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

155

ั ใหญ่วท
โรงเรียนซบ
ิ ยาคม

ั ภูม ิ
ชย

นายโชติกล
ุ รินลา

08-6376-2316 R.chotikun@gmail.com

156

โรงเรียนปั ญจดี

ั ภูม ิ
ชย

นางสาวสรัลลักษณ์ เพ็งเหมือน

09-7990-6445 Saranluk.sp@hotmail.com

157

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

ั ภูม ิ
ชย

นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนั นท์

08-3748-2328 palmengoo@gmail.com

158

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ี งใหม่
เชย

นางสาวแคทลียา สมแปง

09-4634-5384 kattaleeya.so@yupparaj.ac.th

159

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ี งใหม่
เชย

นางสาวธีรฎา ไชยเดช

09-6323-8101 teeradachaidech@gmail.com

160

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ี งใหม่
เชย

นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล

08-3576-7794 jomyut_fm@hotmail.com

161

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ี งใหม่
เชย

ั บาล
นางสาวขุตม
ิ ันต์ ชย

09-1859-1902 kruchutie@gmail.com

162

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ี งใหม่
เชย

ั เสถียรพีระกุล
นายศักดิช
์ ย

08-1960-3042 sakchais@mju.ac.th

163

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม

09-6491-5391 benchaya0702@gmail.com

164

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

นางสาวนิภาพร พลอยโตนด

09-6091-5962 love_apple_09@hotmail.com

165

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

เพชรบูรณ์

นางสาวสริ ม
ิ าส น ้อยแก ้ว

08-3628-1146 bom.sirimas@gmail.com

166

ั
โรงเรียนพิชย

อุตรดิตถ์

นางสาวอรพรรณ สงสงั ข์

06-4356-3359 kruaukaru@gmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email

167

ั
โรงเรียนพิชย

อุตรดิตถ์

ั ชฎา ยศสุรน
นางสาวชฐ
ิ ทร์

06-5416-9746 yossurin@gmail.com

168

โรงเรียนร่องคา

ิ ธุ์
กาฬสน

นางสาวศริ พ
ิ ร นิลโคตร

08-8572-0046 ninlakhot@hotmail.com

169

ึ ษา
โรงเรียนหนองตาไก ้ศก

ขอนแก่น

นายเผดิมยศ สมทอง

08-8340-4902 Phaderm.st@gmail.com

170

โรงเรียนบ ้านผึง้ วิทยาคม

นครพนม

นางสาวกริง่ แก ้ว นวลศรี

08-9889-0701 bpw.wichakan@gmail.com

171

โรงเรียนบ ้านหมูมัน

นครพนม

นางทรงศรี ติยะบุตร

08-7866-5478 songsrimoomon@gmail.com

172

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกล
ู

นครพนม

ั สมนึก
นายแมนชย

08-7374-9145 manchai28@gmail.com

173

่ ง
โรงเรียนปากชอ

ี า
นครราชสม

นางสาวสุจต
ิ ตรา เจนงาม

09-6853-8980 suchittra.channgan@gmail.com

174

โรงเรียนสุรนารีวท
ิ ยา

ี า
นครราชสม

นางสาวปาริฉัตร จูงกลาง

08-0558-3895 rakbie_cute@hotmail.com

175

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

เลย

นางสาวดลนภา วิจต
ิ รปั ญญา

09-5837-5568 Donnapa288@gmail.com

176

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

เลย

นางสาวนิละภา นาพลเทพ

09-5169-3370 nilapha2530@gmail.com

177

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สุรน
ิ ทร์

นายจักรพงศ ์ เครือมัน
่

08-8582-9300 nga.bcw@gmail.com

178

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สุรน
ิ ทร์

นายธิต ิ ไชยวัฒน์

08-5496-9337

179

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ศรีสะเกษ

ั ด ้วงเอียด
นายเกียรติชย

08-9296-8480 kiadtichai-26@hotmail.com

180

โรงเรียนราศไี ศล

ศรีสะเกษ

นายศกร พรหมทา

08-4959-0529 Torsupchula@gmail.com

181

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ศรีสะเกษ

นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม

08-0279-6256 ginzti@gmail.com

182

ั รักษ์พท
โรงเรียนอุดรพิชย
ิ ยา

อุดรธานี

นางสาวสริ พ
ิ ร โสมา

08-9069-8308 aomkung2425@gmail.com

183

ั รักษ์พท
โรงเรียนอุดรพิชย
ิ ยา

อุดรธานี

นางสาวพรสุดา วิบล
ู ย์กล
ุ

08-0184-4970 phonsuda1415@gmail.com

moccapalm@gmail.com
Thiti.cx@gmail.com

่ น รุน
โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชงิ ปฎิบ ัติการเคมีแบบย่อสว
่ ที่ 5
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ลาด ับ

ื่ โรงเรียน/หน่วยงาน
ชอ

จ ังหว ัด

ื่ /นามสกุล
ชอ

เบอร์โทร

Email
kaze290@gmail.com
kaze290@patum.ac.th

184

โรงเรียนปทุมราชวงศา

อานาจเจริญ

นางสุนันทา ทองพุม
่

09-6125-1275

185

โรงเรียนปทุมราชวงศา

อานาจเจริญ

ั พันธ์ ศล
ิ าลัย
นางจิตสม

09-3327-2523 Jitsompan2523.2523@gmail.com

186

โรงเรียนปทุมราชวงศา

อานาจเจริญ

นายณั ชธฤต เกือ
้ ทาน

09-8586-7699

187

โรงเรียนบ ้านหาดภราดรภาพ

ชุมพร

นายศรายุทธ ชาญนคร

08-8751-0401 chansarayoot@gmail.com

188

โรงเรียนมาบอามฤตวิทยา

ชุมพร

นางพิมพ์น้ าผึง้ วรรณสาม

09-6227-7481 pimnamphueng@gmail.com

189

ั สน
โรงเรียนเขาชย

พัทลุง

นางสาวพิชญ์กานต์ นวลแก ้ว

09-5436-9994 phichakarn.nau@gmail.com

190

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางชมพูนุช อุทัยรัตน์

08-9465-7823 chompunut.ki@gmail.com

191

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางณั ฐวดี ประทุมวัย

08-8393-5915 mai_prathumwan@gmail.com

192

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางพอตา สงิ ห์เกลีย
้ ง

08-4198-9198 coach9595@hotmail.com

193

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางสาวกานต์พช
ิ ชา บุญรังศรี

09-5435-8353 pitcha21318_1@hotmail.com

194

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางสาวอภิรดี หัชชะวณิช

08-1990-4215 apiradee_kruchem@hotmail.com

195

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นายภูรภ
ิ ัทร เพชรคง

09-5959-6698 poohpha_x@hotmail.com

196

โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย

สงขลา

นางสาอางค์ มีศรี

08-9591-0294 samang664@gmail.com

197

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

สงขลา

ี ะ๊ ดินอะ
นางสาวอาร์ซซ

08-7287-7609 kruazeezah@gmail.com

198

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สงขลา

ผศ.ดร. ณวงศ ์ บุนนาค

09-4595-0495 nawongb@yahoo.com

199

โรงเรียนสุราษฎร์พท
ิ ยา

สุราษฎร์ธานี

นางสาวมลธิรา สมคิด

08-7386-2883 mon.chem247@gmail.com

200

โรงเรียนสุราษฎร์พท
ิ ยา

สุราษฎร์ธานี

นางสาวชมัยพร รอดกลิน
่

08-0692-2860 oil@baw.in.th
บริหารจัดการโดย บริษัท ดูองิ้ ไซเอนเซส จากัด

