ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิ มพ์ 3 มิติ

ตามที่ โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเครือข่ายกิจกรรมเพื่อทำการขยายผลการใช้สื่อและสนับสนุนให้
โรงเรียนที่มีความสนใจนำชุดสื่อดังกล่าวไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือ
วางแผนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ทั้งนี้ คณะทำงานได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อ
โรงเรียนที่ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงเรียนละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1 LMCL0003 นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

2

LMCL0004 นายกีรติ ทรัพย์จุล

โรงเรียนวชิราลัย

3

LMCL0005 นางสาวรัณชญา ออมขัน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

4

LMCL0006 นางพรลดา แก้วพิทักษ์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

5

LMCL0007 นายวิบูรณ์ วังกราน

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย

6

LMCL0008 นายเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์

7
8

LMCL0009 นายธนเสฏฐ สุภากาศ
LMCL0010 นายศุภชัย แก้ว

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนคลองลานวิทยา

9

LMCL0011 นายอนุพงศ์ เรืองนุ่น

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

10
11

LMCL0012 นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
LMCL0013 นายวัลลภ เตชะปิตุ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

12

LMCL0014 นายปิยพล คันทะ

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

13

LMCL0015 นายศศวัต ทรัพย์เหม

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
14 LMCL0016 นายชัยเมธ ใจคุ้มเก่า

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

15

LMCL0017 นายฉัตรชัย ไชยราช

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

16

LMCL0018 นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

17

LMCL0019 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

18

LMCL0020 นางสุวิมล จงมีสุข

โรงเรียนสนามชัยเขต

19

LMCL0021 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

20

LMCL0022 นางสาวนฤมล สุวามิน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

21

LMCL0023 นางสายสุณี อินจันทร์

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

22

LMCL0024 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์

โรงเรียนสังขะ

23

LMCL0025 นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนบรบือ

24

LMCL0026 นายสุรพล เมยดง

โรงเรียนบ้านนายาง

25

LMCL0027 นายธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

26

LMCL0029 นายพิชญะ โชคพล

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

27

LMCL0030 นายชวิศ เชื้อธวัช

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

28

LMCL0031 นางสาวคัธริน จิรฤดี

Homeschool บ้านเรียนออกแบบได้

29

LMCL0032 นางสาวภัณฑิรา กลั่นแก้ว

โรงเรียนวัดทรงธรรม

30

LMCL0033 นางสุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

31

LMCL0034 นายณฐรัช เจริญศิริ

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

32

LMCL0035 นางสาวอัญรินทร์ เจะบือราเฮ

โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

33

LMCL0036 นายเกรียงไกร ศรีรักษา

โรงเรียนดัดดรุณี

34

LMCL0037 นายตุลา ประทับ

โรงเรียนจิตรลดา

35

LMCL0038 นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ หมอนทอง

โรงเรียนวัดสังฆราชา

36

LMCL0039 นางสาวเปมิกา เรืองนาค

โรงเรียนชะอวด

37

LMCL0040 นางสาวนุจรี ดีจริง

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา

38

LMCL0041 นายอานนท์ วงค์กาวิน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

39

LMCL0043 นายนลวัชร์ มะโนวรรณา

โรงเรียนวัดน้ำพุ

40

LMCL0047 นายปราโมทย์ โลหิต

โรงเรียนปลาปากวิทยาขบใจลง

41

LMCL0048 นางสาวภัสสร โซวเซ็ง

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
42 LMCL0049 นายอนุรักษ์ โคผดุง

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

43

LMCL0050 นายณฐดล ทิวะวิงห์

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์

44

LMCL0051 นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

45

LMCL0052 นายนิรันดร์ มหายศนันท์

โรงเรียนบ้านสันทะ

46

LMCL0053 นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

47

LMCL0054 นายสมประสงค์ บุญวงศ์

โรงเรียนท่าบ่อ

48

LMCL0055 นางสาวสุกรรณกาญจน์ วรคำ

โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน

49

LMCL0056 นายอนุสรณ์ จำรัส

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

50

LMCL0057 นายธีรภัทร เกิดผล

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล

51

LMCL0058 นางน้ำผึ้ง สาธรรม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

52
53

LMCL0059 นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
LMCL0060 นางพิมพ์น้ำผึง้ วรรณสาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมาลอำมฤตวิทยา

54

LMCL0061 นางสาวธนพร คุ้มพ่วงมี

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

55

LMCL0062 นายณัฐพล ชื่นอารมณ์

โรงเรียนวัดบางแสม

56

LMCL0063 นายกฤษณ์ กรุณ์ดิลก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

57

LMCL0064 นายจักรี สอนนุช

โรงเรียนวัดหัวกระสังข์

58

LMCL0065 นางจิราพร วงศ์หล้า

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

59

LMCL0066 นางสาววราภรณ์ ธรรมอักษร

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง

60

LMCL0067 นายมาหามะรุสลี เต็งมะ

โรงเรียนบ้านบือแต

61

LMCL0068 นายมนตรี นามแฮด

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

62

LMCL0069 นายวันชัย พรมสุวรรณ์

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

63

LMCL0071 นายนิรันดร์ แท่นทอง

โรงเรียนแม่จริม

64

LMCL0072 นายยุทธนา อังคะคำมูล

โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป.ระยอง 2

65

LMCL0073 นางสิริกาญจน์ ดวงสุข

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

66

LMCL0074 นายสมยศ ฤทธิรณสกุล

โรงเรียนบ้านแหลม

67

LMCL0075 นายนาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

68

LMCL0076 นายอาสมาน ฮาแว

โรงเรียนสะนอพิทยาคม

69

LMCL0077 นายพีรวัส ทองตีฆา

โรงเรียนบ้านวังถ้ำ

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
70 LMCL0078 นายพฤกษา อุยสุย

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒

71

LMCL0079 นางจันทร์ทิพย์ รักสม

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

72

LMCL0080 นายปราการ อินทยศ

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

73

LMCL0081 นายภราดร พิมลวิชยากิจ

โรงเรียนบ้านวังเบอะ

74

LMCL0082 นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์

โรงเรียนวัดทุ่งส้าน

75

LMCL0083 นางสาวสิรยา พวงขจร

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

76

LMCL0084 นายภูสิทธิ์ ดินแดง

โรงเรียนบ้านเกาะปู

77

LMCL0085 นายสันติ ศรีวิเชียร

โรงเรียนพนมเบญจา

78

LMCL0086 นางสาวรัตนา มาพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่

79

LMCL0087 นายสุชาติ คงสุข

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

80

LMCL0088 นายปิยาภาส บวรศรีมุกดา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42

81

LMCL0089 นายธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

82

LMCL0090 นายนพพร โอภาชาติ

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

83

LMCL0091 นายวิทยา ณ เชียงใหม่

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

84

LMCL0092 นางสาวปริชญา ราชสุภา

โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป.เขต2 ปราจีนบุรี

85

LMCL0093 นายมณฑล เอื้อวงศ์ประวิทย์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

86

LMCL0094 นางสาวสุภาวดี โสตะ

โรงเรียนนิคมวิทยา

87

LMCL0095 นายสามารถ ซุ่นไล้

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

88

LMCL0096 นางสาวเจนจิรา สุขคำ

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

89

LMCL0097 นายอรรถชัย อ้วนคำ

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

90

LMCL0098 นางประไพศรี โล่ห์คำ

โรงเรียนพนาศึกษา

91
92

LMCL0099 นางสาวเตชินี ภิรมย์
LMCL0100 นายเอกภักดิ์ ยินดีผล

โรงเรียนวังหินวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านนา

93

LMCL0102 นางอารียา ต้นวิชา

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

94

LMCL0103 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

โรงเรียนจุนวิทยาคม

95

LMCL0104 นางสาวปาลลิน อั้นวงศ์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

96

LMCL0106 นายธีรพล นามแสง

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

97

LMCL0107 นางสุจิน เปี่ยมอริยธน

โรงเรียนปัว

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
98 LMCL0108 นางสาวภัชราภร สอนเวียง
99

LMCL0109 นายฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

100 LMCL0110 นางสุภาพร รัตนะวนา

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

101 LMCL0112 นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่

โรงเรียนสันติสุข

102 LMCL0113 นางสาวทวีพร ทำไถ

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

103 LMCL0114 นางสาวรุสนานี หะยีแวฮามะ

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

104 LMCL0115 นางอรุณี ชัยพิชิต

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

105 LMCL0117 นางสาวจิรกาญจน์ ลำเหลือ

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

106 LMCL0118 นางสาวชุติมา หันตุลา
107 LMCL0119 นายสุรินทร์ แสงทะมาตร

โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ

108 LMCL0120 นางสาวรัตนฤทัย วังทะพันธ์

โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

109 LMCL0121 นางสาววิภาดา ชำนาญ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

110 LMCL0122 นายก่อเกียรติ แร่ทอง

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

111 LMCL0123 นางสาวอมรรัตน์ แสงมิ

โรงเรียนวัดตะวันเรือง

112 LMCL0124 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ

โรงเรียนศรียานุสรณ์

113 LMCL0125 นายชวโรจน์ โสภาบุตร

โรงเรียนบ้านทรายทอง

114 LMCL0126 นายเขมวัฒน์ เอียดขาว

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

115 LMCL0127 นายธฤติ พิจยานนท์

โรงเรียนสตรีระนอง

116 LMCL0128 นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

117 LMCL0129 นายธีรยุทธ ยังศิริ

โรงเรียนอิสลามสันติชน

118 LMCL0130 นางสาวมะลิสา พลกูล

โรงเรียนบ้านด่าน

119 LMCL0131 นางธัญญา สติภา

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

120 LMCL0132 นางสาวศิวาพร แป้นใจเย็น

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

121 LMCL0133 นางสาวสวิชญา โปธนารัตน์

โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

122 LMCL0134 นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
123 LMCL0135 นางสาวนิ่มนวล จีนคำพะเนา

โรงเรียนวัดนาวง

124 LMCL0136 นายวิวัฒน์ บุญยง

โรงเรียนวัดบางแขม

125 LMCL0137 นางสาวสาวิตรี เพ็งภา

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
126 LMCL0138 นางสาวพวงผกา จงธรรม์

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยพลู

127 LMCL0139 นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์

โรงเรียนปทุมวิไล

128 LMCL0140 นายฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์

โรงเรียนนาทมวิทยา

129 LMCL0141 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง

โรงเรียนบ้านลานกระบือ

130 LMCL0143 นางสาวอัจฉรา สารผล

โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี

131 LMCL0144 นางสาววราภรณ์ สุ่ยอุบล

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา

132 LMCL0145 นางศรัญญา วงษ์มาพันธ์

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

133 LMCL0146 นางสาววิจิตรา หาระทา
134 LMCL0147 นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

135 LMCL0149 นางสาวสุทธิชา รักชุม

โรงเรียนสตรีพัทลุง

136 LMCL0150 นายอภิสิทธิ์ แก้วพิลา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

137 LMCL0151 นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
138 LMCL0152 นางนภณัฐ ใบเนียม

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

139 LMCL0153 นายทวีป นวคุณานนท์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

140 LMCL0154 นายภาณุ เผื่อนงูเหลือม

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

141 LMCL0155 นายชินวัตร ทิวาพัฒน์
142 LMCL0156 นางสาวชนิสรา เสมมหาศักดิ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

143 LMCL0157 นางสาวกรรณิการ์ สุภา
144 LMCL0158 นายกุลชลิต สวัสดิกูล

โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

145 LMCL0159 นายอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

146 LMCL0160 นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

147 LMCL0163 นายจารุพัฒน์ วงษ์พาณิช

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

148 LMCL0164 นายสวาด พรหมชนะ

โรงเรียนวัดสระด่าน

149 LMCL0165 นายยุทธการ นูนทะธรรม

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

150 LMCL0167 นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

151 LMCL0168 นายเอื้ออังกูร วิลา

โรงเรียนโยธินบูรณะ

152 LMCL0169 นางสาวลลิดา สิงห์ด้วง

โรงเรียนวัดราชสิงขร

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
153 LMCL0171 นายคำสัน แน่นอุดร

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย

154 LMCL0172 นางสาวสิริลักษณ์ ชูเมือง

โรงเรียนวัดแสงมณี

155 LMCL0173 นางสาวจิราพร จำปาเทศ

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

156 LMCL0174 นายบัสซาม อุมาลี

โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา

157 LMCL0175 นายคมสัน มณีศรี

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

158 LMCL0176 นายพีรพัฒน์ ติยวัฒน์

โรงเรียนบางละมุง

159 LMCL0177 นางสาวอุบลรัตน์ หริณวรรณ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษาลำปาง

160 LMCL0178 นางสาวกตัญชลี เอกวุธ

โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

161 LMCL0179 นางสาวศิปานาฏ วิเชนสวัสดิ์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

162 LMCL0180 นางสาวแววมณี สีลาโคตร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

163 LMCL0181 นางสาวจงกลณี ตันตระกูล

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

164 LMCL0182 นางสาวพิกุล จอดนอก

โรงเรียนจารุศรบำรุง

165 LMCL0183 นางสาววันวีร์ กลันทปุระ

โรงเรียนอุดมดรุณี

166 LMCL0184 นายกฤษฎา การะเกต

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

167 LMCL0185 นายปกรณ์ กสิณฤกษ์

โรงเรียนวัดป่าสัก

168 LMCL0186 นายสุริยัน ดำแป้น

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

169 LMCL0187 นางสาววิลาวรรณ อินสุวรรณ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

170 LMCL0188 นางสาวศรัญญา ไชยปรุง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖

171 LMCL0189 นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนวัดเขียนเขต

172 LMCL0192 นางสาวอัญชลี พิเคราะห์

โรงเรียนวัดนาวง

173 LMCL0193 นายณธายุ ตีบจันทร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

174 LMCL0194 นางสาวนฤดี โอบอ้อม

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

175 LMCL0195 นางบุญยดา สุยะหมุด

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

176 LMCL0197 นางสาวอนุตรา กลิ่นขจร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

177 LMCL0198 นางสุกุล ศิลารักษ์

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

178 LMCL0199 นางสาวปียะนุช เผ่าภูรี

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
179 LMCL0200 นางสาวมลฤดี สีโน

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

180 LMCL0201 นายชินดนัย อินทชัย

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

181 LMCL0202 นายนิติ ญานะ

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

182 LMCL0203 นายกฤตภพ นิลภูศรี

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

183 LMCL0204 นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

184 LMCL0205 นายธีรพงษ์ มาทอง

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

185 LMCL0206 นายรัตนพร ไกยนุช

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

186 LMCL0207 นางสาวตัสนีม หลังปุเต๊ะ

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

187 LMCL0209 นายอครินทร์ วราวรรษ
188 LMCL0210 นายอำพล เหลืองอ่อน

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

189 LMCL0211 นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร

โรงเรียนศรีสังวาลย์
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