
 

ประกาศค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 21.9 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 21.9 

******************* 

 ตามที่ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั ้งที ่ 21.9 ได้ประกาศรับสมัครผู ้เข้าร่วมโครงการ (น้องค่าย)           
ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 21.9 ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจาก
โรงเรียนวาปีปทุมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 191 คน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ 1.) นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 54 คน 2.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 54 คน และ 3.) นักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน  

บัดนี ้ทางโครงการได้คัดเล ือกผู ้มีส ิทธ ิ ์เข ้าร ่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ส ัญจร ครั ้งที ่  21 .9                 
มีจำนวน 191 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เรียงลำดับตามระดับชั้นและห้องเรียน) 

1. นายชินกร โคกอรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
2. นายณัยณพ กุลนิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
3. นายธนพนธ์ หลาบสีดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
4. นายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
5. นายวุฒิชัย พาโคกทม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
6. นายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
7. นางสาวกชกร ศรีสุราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
8. นางสาวกัลยกร ปัญจะรถสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
9. นางสาวกัลยรัตน์ อุปมัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

10. นางสาวขวัญข้าว อุ่นพิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
11. นางสาวคติยา สีกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
12. นางสาวจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
13. นางสาวชยิสรา ปุนบุดดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
14. นางสาวฐิติชญา ลุนเเดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
15. นางสาวณัฐนิชา ประภาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
16. นางสาวณิชารีย์ แสงพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
17. นางสาวธนาภา มาตตรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
18. นางสาวนิลยา ศรีวรรณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
19. นางสาวพิชญาภรณ์ กัณโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

-/…20. นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ 



20. นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
21. นางสาววิรัญญา หนูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
22. นางสาวศิริพร ปักเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
23. นางสาวสกุลตลา ปาปะไมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
24. นางสาวสุพิชญา วิเชียรรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
25. นางสาวอรศิริ ศรีโฮง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
26. นางสาวอริศรา ปาปะขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
27. นางสาวอริสรา สัณฐิติบวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
28. นายกฤตพณ โกยรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
29. นางสาวจิรัชญา จะโลนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
30. นางสาวณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
31. นางสาวธีราพร ดงไมตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
32. นางสาวมาลิษา จรศรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
33. นางสาวอริสา จันทพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
34. นายสหรัฐ ภูศร ี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
35. นางสาวเขมจิรา สุภาพรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
36. นางสาวพิมพิรา โยวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
37. นางสาววราภรณ์ บัวรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
38. นายณัฐมงคล ศรีบุญเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
39. นางสาวกชกร ปัญจะเเก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
40. นางสาวจิรายุ กำหัวเรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
41. นางสาวจีรณา อินวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
42. นางสาวชวิศา แก้วสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
43. นางสาวณัฐกานต์ วันทายุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
44. นางสาวณัฐชา ชัยทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
45. นางสาวนารีรัตน์ อินอุ่นโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
46. นางสาววรัฏฐา จันทร์พินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
47. นางสาวศศิวิมล พัฒอำพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
48. นางสาวศุภัทรตรา สุดเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
49. นางสาวสุกานดา ภาคฐิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
50. นางสาวอริสา ไชยนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

-/…51. นางสาวอารยา ไปมา 



51. นางสาวอารยา ไปมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
52. นางสาวจารุวรรณ ลีนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
53. นางสาวศิริมา สุดสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
54. นางสาวอธิชา เละละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
55. นายเมธิชัย ลามะให ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
56. นางสาวขนิษฐา คำสมัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
57. นางสาวจิราวรรณ ดีนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
58. นายธนกร จันหนองหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
59. นายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
60. นายณภัทร ศิริโสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
61. นายไพโรจน์ บุญโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
62. นายสิริภูมิ สุพะกำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
63. นางสาวกมลชนก มานิมนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
64. นางสาวกวิสรา ไปแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
65. นางสาวกานต์พิชชา ไกรสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
66. นางสาวขลลดา กัณหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
67. นางสาวณิชาภัทร ประเสริฐโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
68. นางสาวภัทราพร ศรีภูวงษ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
69. นางสาวสุชาวดี ฉัตรศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
70. นางสาวสุพรรษา ทีโพธิ์หาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
71. นางสาวสุวลี สวุรรณพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
72. นางสาวอริศรา สุขังสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
73. นางสาวชลธิชา สาหลาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
74. นางสาวพิริสา บุตรวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
75. นางสาวพึงพิศ สัตรู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
76. นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณธาดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
77. นางสาวอนัญญา มะธิปิไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
78. นางสาวอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
79. นางสาวอารยา ชาวพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
80. นายธนภัทร ไชยสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
81. นายพงศภัค นามสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

-/…82. นายรัชชานนท์ เวียงโพนละออม 



82. นายรัชชานนท์ เวียงโพนละออม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
83. นางสาวปราณปรียา แคนสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
84. นางสาวศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
85. นางสาวกมลวรรณ พลร่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
86. นางสาวนันทอร มุมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
87. นางสาวนิศาชล คงสุริโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
88. นางสาวปียาปรัชญ์พร น้อยคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
89. นางสาวพรมงคล ภู่โสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
90. นางสาวพิกุล ชัยปะปา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
91. นางสาววรรนิษา ประพาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
92. นางสาวณัฐก์ชญาภ์ สุพัฒน์มงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
93. นายนายก้องกฤษดา หนูทรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
94. นางสาวณัชชา แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
95. นางสาวณัฐภรณ์ ผาดงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
96. นางสาวปวีณา บุตรมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
97. นางสาวพิชาพัชร์ บางบำเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
98. นางสาวพีรดา เทพเลียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
99. นางสาวสิริยา บุระเวทายัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

100. นางสาวสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
101. นางสาวอัจฉรา นามภักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
102. นางสาวอารีรัตน์ วัฒนสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
103. นายธีรภัทร ใจซื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
104. นางสาวดาวเด่น แซ่เปีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
105. นางสาวทิพย์อัปสร บุญด้วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
106. นางสาวพิชญาภา ประกอบแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
107. นางสาวพิมวรรณ สืบสำราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
108. นางสาวอัจฉรา บุญละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
109. นายธนภูมิ จันทา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
110. นางสาวงามจิต โกษาทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
111. นายก้องเกียรติ โคช่วย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
112. นายเกียรติก้อง โคช่วย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

-/…113. นายวสุพล สนามพรม 



113. นายวสุพล สนามพรม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
114. นายสกลพัฒน์ โคตรโสภา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
115. นางสาวกนกอร มาตรสอน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
116. นางสาวกมลชนก ทิพศรีราช   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
117. นางสาวกัญญารัตน์ ยาย่อ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
118. นางสาวชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
119. นางสาวชนาภา คุรุทานัง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
120. นางสาวณัฐธิดา สุขากาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
121. นางสาวนพวรรณ การค้า   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
122. นางสาวปภาวรินทร์ จันทะโลก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
123. นางสาวมธุรส สอนนอก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
124. นางสาววลิตา โคหาจักร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
125. นางสาวศุจิกา แก้วมุลตรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
126. นางสาวหนูวัน กระทุ่มขันธ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
127. นายจักรพงษ์ หาญสุโพธิ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
128. นายจิรทีปต์ ยอดญาติไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
129. นายชัชดนัย ศรีตระการ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
130. นายธนภัทร จำปาโอ้ก     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
131. นายธนวัฒน์ ดียิ่ง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
132. นายนิติภูมิ พวงจำปี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
133. นายพรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
134. นายภูตะวัน โยธะมาตย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
135. นายมามูน ราห์มัน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
136. นางสาวกัลยา ปาปะกา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
137. นางสาวกัลยารัตน์ จันดีกระยอม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
138. นางสาวทิพย์สุดา มูลวัต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
139. นางสาวทิพศิริ ทิพศรีราช   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
140. นางสาวนริศรา ดงประการ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
141. นางสาวพรนภัส ราชแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
142. นางสาวพรพรรณ ศรีวรรณะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
143. นางสาวพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

-/…144. นางสาวพินยดา ทิพพิชัย 



144. นางสาวพินยดา ทิพพิชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
145. นางสาวภิชญาภา จันทร์พรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
146. นางสาววราพร เกตุมาตย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
147. นางสาวสุชาวดี จงจิตต์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
148. นางสาวอรัชญา นครศรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
149. นายชนันธร ศิริกิจ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
150. นายชาญวิทย์ ยางเครือ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
151. นายธนาธิป ศิริสำราญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
152. นายบุริศร์ อินทะรักษ์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
153. นายพัชรพร ศรีกลับ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
154. นายพิชิตชัย สืบสุนทร     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
155. นายเจตน์สฤษฎิ์ เเก้วเเผ่ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
156. นางสาวประวีณา บุญกันหา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
157. นางสาวปวีณ์ธิดา นาคมี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
158. นางสาวปุณฑริกา อันทรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
159. นางสาวแพรวพรรณ ปะวะขัง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
160. นางสาววรินญา คำมุก    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
161. นางสาววริศรา แก้วกุ่ม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
162. นายจักรรินทร์ ปะลาด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
163. นายสกลพัฒน์ ศรีสุข    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
164. นางสาวกรวี สุรินทรา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
165. นางสาวกฤษณา น้อยศรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
166. นางสาวจันทิมา หร่ายพิมาย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
167. นางสาวจิราพร อ่อนมิ่ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
168. นางสาวจุฑามณี คำดำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
169. นางสาวชลชนก ปุจฉาธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
170. นางสาวช่อผกามาศ รุ่งเรือง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
171. นางสาวณัฐธิดา ชนะชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
172. นางสาวดลพร จันโทสุทธิ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
173. นางสาวดวงใจ ปัดทุม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
174. นางสาวดาววิกา ศรีกระทุ่ม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

-/…175. นางสาวนวรัตน์ งามแสง 



175. นางสาวนวรัตน์ งามแสง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
176. นางสาวนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
177. นางสาวปรวี มะลาศูณย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
178. นางสาวปัญชิตา ยางเครือ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
179. นางสาวปิยมินทร์ ปัญจะสันต์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
180. นางสาวพิริยะดา ทะลุจิตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
181. นางสาวลลิตา กำจร     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
182. นางสาววาสนา จัตตุจันทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
183. นางสาววิภาดา เหลาสนทิ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
184. นางสาวศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
185. นางสาวสาวิตรี อรรคฮาดศรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
186. นายระพีพัฒน์ เอกศิริ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
187. นางสาวธนเดช วาตรีบญุเรือง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
188. นางสาวนางสาวอาทิติยา สุปะโค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
189. นางสาวสุชานันท์ สุวรรณพันธ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
190. นางสาวอาภัสรา สังครีต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
191. นางสาวชลลดา ประกิระสา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  

        ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์ม ตาม QR Code ที่แนบมาข้างล่างนี้ 

ภายในวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 

 

 

โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 21.9 

ชมรมต้นกล้าคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


