
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล โรงเรียน/สถำบันท่ีสังกัด จังหวัด
1 นำย วิทยำ จันทร์เอ่ียมผ่อง ม่วงหวำนพ ัฒ น ศึกษำ ขอนแก่น
2 นำย ปริญญำ ยวงทอง เขำเพ่ิมนำรีผลวิทยำ นครนำยก
3 นำย อ ำนำ จ  ใจ ซ่ือ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี  นนทบุรี 
4 นำง กนกภรณ์ ดำบพิมพ์ศรี เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี ปทุมธำนี
5 นำย นิติธร  ฤทธิค่อม เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี ปทุมธำนี
6 นำง ปณิชำ ธรรมนรภัทร เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี นนทบุรี
7 นำงสำว นันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ กรุงเทพมหำนคร
8 นำย สัญชัย  วัชรพรรณ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ กรุงเทพมหำนคร
9 นำง วันทนำ  แดงประเสริฐกุล เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ กรุงเทพมหำนคร
10 นำย อนุจิตร จันทศรี เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี
11 นำย ทิฐิกร  บุญเช้ือ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี
12 นำย อนรรฆ สำสุข เทพลีลำ กรุงเทพมหำนคร
13 นำงสำว สุนิสำ เทียนประเสริฐ เทพลีลำ กรุงเทพมหำนคร
14 นำงสำว ชลธิชำ  ฝักทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
15 นำง วันวิสำ ค ำแฝง เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
16 นำงสำว อรปรีญำ  เวงวิถำ เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
17 นำงสำว นีรนุช  สิงห์แจ่ม เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
18 นำย ทัตเทพ กู้ภูเขียว เทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
19 นำงสำว รัตนมณี แสงอรุณ เทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร
20 นำงสำว สุจินดำ คุ้มตลอด เทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร
21 นำง ภำณุมำศ เสำประโคน เบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรำ
22 นำย สุทธิพงษ์  สุขสร้อย เบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรำ
23 นำงสำว สุวรรลี  บินสเล เบญจมรำชรังสฤษฏ์ิ 2 ฉะเชิงเทรำ
24 นำย เอกตวัน เลิศไกร เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช
25 นำย พิสัน โพนทัน เมืองกลำงประชำนุกูล ยโสธร
26 นำย สุวัฒน์ สุทิน เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช
27 นำง สรสิชำ พรหมชำติ เมืองสุรำษฏร์ธำนี สุรำษฏร์ธำนี
28 นำง วรัญญำ พันธุวงศ์ เมืองสุรำษฏร์ธำนี สุรำษฏร์ธำนี
29 นำงสำว ภัทรศรี  เชยชอบ เวียงมอกวิทยำ ล ำปำง
30 นำง ลักษมน เทียมลม แก่งคอย สระบุรี
31 นำงสำว ปัญจมำ ศรีบุญเรือง แก่นนครวิทยำลัย ขอนแก่น
32 นำย เอกรัฐ เอมเจริญ แกลง"วิทยสถำวร" ระยอง
33 นำย ทรงชัย เย็นสนำน แกลง"วิทยสถำวร" ระยอง
34 นำง รำตรี  อนรรฆคณิต แคทรำยวิทยำ รำชบุรี
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35 นำย ณัฐดนัย ภิรมย์ประเมศ แม่พระฟำติมำ กรุงเทพมหำนคร
36 นำย อรรณพ รูปดี แม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ เชียงรำย
37 นำย นิรุช เสำประโคน โคกยำงวิทยำ สุรินทร์
38 นำงสำว กตัญชลี เอกวุธ โนนสุวรรณพิทยำคม บุรีรัมย์
39 นำงสำว เดือนฉำย หนูแสนดี โพธินิมิตวิทยำคม นนทบุรี
40 ว่ำท่ีเรือตรี นพพร โอภำชำติ โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ชลบุรี
41 นำงสำว พิฐชญำณ์ สุวรรณรัตน์ โยธินบ ำรุง นครศรีธรรมรำช
42 นำย พงษ์ธร วชิระปรำกำรพงษ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหำนคร
43 นำย คณิต ชนกศรีธรกีรติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหำนคร
44 นำย จิรกิตต์ิ ชัยศรี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหำนคร
45 ว่ำท่ี ร.ต. วรพล ครุฑวิสัย ไชยำวิทยำ สุรำษฎร์ธำนี
46 นำย แสงสุริยำ วรำห์ค ำ ไพศำลพิทยำคม บุรีรัมย์
47 นำย อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ ไพศำลพิทยำคม บุรีรัมย์
48 นำย ธีรยุทธ ศรีโศภำ กรอกสมบูรณ์วิทยำคม ปรำจีนบุรี
49 นำงสำว รสำ ทวีทรัพย์ กรอกสมบูรณ์วิทยำคม ปรำจีนบุรี
50 นำงสำว สุพัตรำ โพธ์ิสวัสด์ิ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสำคร
51 นำย เฉลิม บัวสิงห์ กันทรำรมณ์ ศรีสะเกษ
52 นำงสำว นงลักษณ์ ศิริฟัก กำญจนำนุเครำะห์ กำญจนบุรี
53 นำย นวัช ปำนสุวรรณ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม นครปฐม
54 นำย บุญชู กระฉอดนอก กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
55 นำย ธีรเสฏฐ์  ธนปัญญำทิพย์ กำญจนำภิเษกวิทยำลัยนครปฐม นครปฐม
56 นำย บัญชำ พิมพ์สังกุล ก ำแพง ศรีสะเกษ
57 นำย ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธ์ุ
58 นำย อภิชน นำชัยฤทธ์ิ กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธ์ุ
59 นำย นวรุณ ทัดแก้ว กุดข้ำวปุ้นวิทยำ อุบลรำชธำนี
60 นำย ณัฐพล ยศดำ กุดรังประชำสรรค์ มหำสำรคำม
61 นำง สุภนีตำ กังเซ่ง ครูโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ นครศรีธรรมรำช
62 นำย ศุภชัย แก้วขำว คลองลำนวิทยำ ก ำแพงเพชร
63 นำย วิสุทธ์ิ คงกัลป์ ควนเนียงวิทยำ สงขลำ
64 นำย พงษ์ขจร บุญพงษ์ ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ สกลนคร
65 นำงสำว สุกำนดำ วงษ์ม่ัน คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตรำด
66 นำย เอกรัฐ กุมภะ คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตรำด
67 นำงสำว ทิพวรรณ วังสุข คีรีมำศพิทยำคม สุโขทัย
68 นำย อิสรพงศ์ ทองอ่ิม จ่ำนกร้อง พิษณุโลก
69 นำงสำว กัลยำณี รจิตรังสรรค์ จ่ำนกร้อง พิษณุโลก
70 นำย ยศธร เวียงพระปรก ชลกันยำนุกูล ชลบุรี
71 นำย บุญเหลือ หอมเนียม ชัยนำทพิทยำคม ชัยนำท
72 นำงสำว เสำวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนำ ชัยนำทพิทยำคม ชัยนำท



73 นำย ธนเดช วิไลรัตนำกูล ชุมแพศึกษำ ขอนแก่น
74 นำย ธนเดช วิไลรัตนำกูล ชุมแพศึกษำ ขอนแก่น
75 นำงสำว นันทิยำวรรณ  สรสิทธ์ิ ชุมพลโพนพิสัย หนองคำย
76 นำง จิตรำมำศ  ค ำดีบุญ ชุมพลโพนพิสัย หนองคำย
77 นำง กำญจนำ  ทองจบ ชุมพลโพนพิสัย หนองคำย
78 นำงสำว รัตติกำล  พรมมำ ซับน้อยเหนือวิทยำคม สระบุรี
79 นำย ฐิติกร  อยู่สินธ์ุ ซับน้อยเหนือวิทยำคม สระบุรี
80 นำง ชลิฎำ ยศดำ ดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์ มหำสำรคำม
81 นำง ป่ิน ช่ำงทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรำ
82 นำย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ดู่น้อยประชำสรรค์ ร้อยเอ็ด
83 นำย กิตติศักด์ิ อุไรจำรี ต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระยอง
84 นำงสำว กติกำ ศรีทอง ตะก่ัวป่ำ "เสนำนุกูล" พังงำ
85 นำย ซอลีฮีน ลือบำ ตัรบียะห์อิสลำมียะห์ พังงำ
86 นำง วรรณำ หัสนีย์ ตัรบียะห์อิสลำมียะห์ พังงำ
87 นำย วัชรกร  ชูเชิด ตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก สุรินทร์
88 ว่ำท่ี ร.ต. สมประสงค์ บุญวงศ์ ท่ำบ่อ หนองคำย
89 นำย นพพร ศรีทองอินทร์ ท่ำบ่อ หนองคำย
90 นำย ก่อกิจ ธีรำโมกข์ ท่ำมะกำวิทยำคม กำญจนบุรี
91 นำงสำว ปิณฑิรำ  ห้วยหงษ์ทอง ท่ำมะขำมวิทยำ รำชบุรี
92 นำย ชูเกียรติ ตันติเวชกำรวงศ์ ทีปังกรวิทยำพัฒน์ (ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหำนคร
93 นำย พีระสิทธ์ิ เปะประโคน ทีปังกรวิทยำพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสำรเกษตร) ในพระรำชูปถัมภ์ฯปทุมธำนี
94 นำงสำว สมพร เกตสุวงษ์ ทุ่งแฝกพิทยำคม สุพรรณบุรี
95 นำง วรรณภำ ช่ืนนอ ทุ่งโพวิทยำ อุทัยธำนี
96 นำย นพดล  เช่ียวชำญ ธรรมโชติศึกษำลัย   สุพรรณบุรี
97 นำย พรชัย สิทธิศักด์ิ ธำตุนำรำยณ์วิทยำ สกลนคร
98 นำย บัณฑิต กำละภักดี นครสวรรค์ นครสวรรค์
99 นำงสำว ชุติมำ จุ้ยบุตร นบพิต ำวิทยำ  นครศรีธรรมรำช
100 นำงสำว วิลำสินี โกศิลป์สุข นวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย กรุงเทพมหำนคร
101 นำงสำว ณัฎปัณณิกำ เอ่ียมต้นวงศ์ นวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย กรุงเทพมหำนคร
102 นำงสำว ปทุม เอ่ียมส ำอำงค์ นวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
103 นำงสำว ณิชตำ อังกุรอัชฌำ นำดีพิทยำคม หนองคำย
104 นำย ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ นำรีนุกูล อุบลรำชธำนี
105 นำย วิเชียร  แวดล้อม นำสวรรค์พิทยำคม บึงกำฬ
106 นำย รัฐนันท์ สกุลสำรทอง นำหนังพัฒนศึกษำ หนองคำย
107 นำง นันต์ทนำ วรรณพรำหมณ์ บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหำนคร
108 นำงสำว บุณยนุช อินทร์สวำท บรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๗ สุพรรณบุรี
109 นำงสำว วัลนิภำ อุตวงศ์ษำ บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ ชลบุรี
110 นำงสำว พรวิภำ  มธุรส บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ ชลบุรี



111 นำย มำโนช พรำมพิทักษ์ บำงกระทุ่มพิทยำคม พิษณุโลก
112 นำย ชลธี แสวงทอง บำงกระทุ่มพิทยำคม พิษณุโลก
113 นำง ฐิติมำ  ศรีงำม บำงบำล พระนครศรีอยุธยำ
114 นำย อรรถพล สำยวงษ์นำค บำงบำล พระนครศรีอยุธยำ
115 นำย กิตติศักด์ิ แสงทอง บำงละมุง ชลบุรี
116 นำย ดนุพล บุญชอบ บำงล่ีวิทยำ สุพรรณบุรี
117 นำย ภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล บ้ำนแก้งวิทยำ สระแก้ว
118 นำย รณกร  แน่นอน บ้ำนแก้งวิทยำ สระแก้ว
119 นำย องค์อำจ  บ ำรุงสุข บ้ำนแท่นวิทยำ ชัยภูมิ
120 นำย ธนลภย์ วงเดช บ้ำนกลำงพิทยำคม พิษณุโลก
121 นำย ศุภชัย แตงอ่อน บ้ำนนำ "นำยกพิทยำกร" นครนำยก
122 นำย ก้องภพ จรูญพงศ์ บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี
123 นำงสำว สุชำดำ  เสวกสูตร บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี
124 นำย รณกร กะหมำย บ้ำนปลักแรด พิษณุโลก
125 นำงสำว กร่ิงแก้ว นวลศรี บ้ำนผ้ึงวิทยำคม นครพนม
126 นำย วิโรจน์ แสงสุระเดช ปรำจีนกัลยำณี ปรำจีนบุรี
127 นำง สุภำพร  วงษ์ดำรำ ปรำจีนกัลยำณี ปรำจีนบุรี
128 นำย สิทธิชัย ยำงธิสำร ปลำปำกวิทยำ นครพนม
129 นำย สำคร ค ำศรี ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ สมุทรปรำกำร
130 นำงสำว ชัชฎำ ทรรภลักษณ์ ปัญญำวรคุณ กรุงเทพมหำนคร
131 นำงสำว เสำวลักษณ์ มโนภิรมย์ ปัญญำวรคุณ กรุงเทพมหำนคร
132 นำงสำว สุดำรัตน์ สุสิคง ปำกจ่ันวิทยำ ระนอง
133 นำง สิริพร พิทักษ์ธรรมณี ปำกจ่ันวิทยำ ระนอง
134 นำย บุญญรัตน์ ต้ังประเสริฐ พยุหะพิทยำคม นครสวรรค์
135 นำย สุพรชัย เทียมทองอ่อน พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
136 นำย วีรยุุทธ ปิงเมือง พระโขนงพิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร
137 นำง ธัญวรัตม์ พรหมเมตตำ พระธำตุหนองสำมหม่ืน ชัยภูมิ
138 นำย ศรัณยู สุนทรประสิทธ์ิ พระพุทธบำท"พลำนุกูลวิทยำ" สระบุรี
139 นำง ชลันดำ จันทร์มลฑำ พิชัย อุตรดิตถ์
140 นำงสำว หน่ึงฤทัย กำรเกณขำย พิชัย อุตรดิตถ์
141 นำงสำว ธัญญำรัตน์ ศรชนะ พิชัยรัตนำคำร ระนอง
142 นำย อภิพัฒน์  เพชร์ทอง พิชัยรัตนำคำร ระนอง
143 นำย เปรียว ฝันดี พิมำยด ำรงวิทยำคม  นครรำชสีมำ
144 นำงสำว มลชยำ หวำนชะเอม พิษณุโลกพิทยำคม พิษณุโลก
145 นำย จักรกฤษณ์ อุ่นไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
146 นำย สุรเชษฐ์ แสงอำทิตย์ พุทธชินรำชพิทยำ พิษณุโลก
147 นำย เอกกมล เรืองเดช พุทธชินรำชพิทยำ พิษณุโลก
148 นำย ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร ภูเวียงวิทยำคม ขอนแก่น



149 นำงสำว สุทธิดำ ศรีส่ง ภูทอกวิทยำ บึงกำฬ
150 นำงสำว สุกัญญำ ฝำยค ำภำ ภูทอกวิทยำ บึงกำฬ
151 นำย เลิศพงษ์ ร่ืนรมย์ มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ระยอง
152 นำย อนุชำ โสล ำภำ มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ระยอง
153 นำย มนตรี อกอุ่น มัธยมทับทิมสยำม ๐๔ สุรินทร์
154 นำง มณทิรำ ยำงธิสำร มัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม นครพนม
155 ว่ำท่ี ร.ต. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่ำ มัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม นครพนม
156 นำงสำว ปัญจำภรณ์  มำลำวัน มัธยมวัดดุสิตำรำม กรุงเทพมหำนคร
157 นำงสำว นพรัตน์ ธิสำนนท์ มัธยมวัดบึงทองหลำง กรุงเทพมหำนคร
158 นำย สหรัตน์  กุฏอินทร์ มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ สมุทรปรำกำร
159 นำงสำว สุพรรณี  ดวงมรกต มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ สมุทรปรำกำร
160 นำย ชยณัฐ  เพชรนุ่ม มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ สงขลำ
161 นำงสำว อทิตยำ เทียนอ ำไพ มำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง
162 นำง พิมพ์น้ ำผ้ึง วรรณสำม มำบอ ำมฤตวิทยำ ชุมพร
163 นำย อดินันท์ เจะซู ยำบีบรรณวิทย์ ปัตตำนี
164 นำย มูฮ ำหมัดอำดัม สิเดะ ยำบีบรรณวิทย์ ปัตตำนี
165 นำย อนุสิทธ์ิ ปิตุรัตน์ ยุพรำชวิทยำลัย เชียงใหม่
166 นำง สุธิตำ ศรีบุญนำค ร่อนพิบูลเกียรติวสุนธรำภิวัฒก์ นครศรีธรรมรำช
167 นำย ภูริชญำ ไผ่ทอง รัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รำชบุรี
168 นำงสำว อรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์ รัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รำชบุรี
169 นำงสำว ณัฐนรี สุขำภิรมย์ รัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รำชบุรี
170 นำย กำนต์  โหล่ตระกูล รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี
171 นำงสำว ณิชวรรณ จันอ้น รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี
172 นำงสำว ปำริฉัตร ช่อชิต รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี
173 นำย สำนิต โลบภูเขียว รำชประชำนุเครำะห์ 53 สกลนคร
174 นำย นพล สระแก้ว ฤทธิยะวรรณำลัย ๒ กรุงเทพมหำนคร
175 นำง วรรภำ กฤติยำวรรณ ลำนทรำยพิทยำคม สุรินทร์
176 นำย สมเกียรติ ฤทธ์ิศิริ ลำนสักวิทยำ อุทัยธำนี
177 นำย ชัยณรงค์ ภักศิลป์ ล ำปำงกัลยำณี ล ำปำง
178 นำย ธีรศักด์ิ  มุลทำ วรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ ปทุมธำนี
179 นำง สุพัตรำ เพ็ชรดี วังโป่งศึกษำ เพชรบูรณ์
180 นำง บงกช สนธิ วังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี สุพรรณบุรี
181 นำย ทวีศักด์ิ ศรีบูรพำภิรมย์ วัดเขมำภิรตำรำม นนทบุุรี
182 นำย พิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ วัดจันทรำวำส (ศุขประสำรรำษฎร์) เพชรบุรี
183 นำย ฉัตร์มงคล สนพลำย วัดจันทรำวำส (ศุขประสำรรำษฎร์) เพชรบุรี
184 นำย อ ำนวย  มณีวงษ์ วัดป่ำประดู่ ระยอง
185 นำงสำว สิริเพ็ญ  ชัยศิริมหำมรกต วัดรำชโอรส กรุงเทพมหำนคร
186 นำง สุมิตรำ ดีมี วัดรำชโอรส กรุงเทพมหำนคร



187 นำงสำว พิมพ์พร อยู่สิงห์ วัดรำชำธิวำส กรุงเทพมหำนคร
188 นำย ชัยชนะ นุชฉัยยำ วัดห้วยจรเข้วิทยำคม นครปฐม
189 นำงสำว วิมลรัตน์ กำญจนโพธ์ิ วิทยำนุกูลนำรี เพชรบูรณ์
190 นำง อมรรัตน์  วรรณำ วิทยำนุกูลนำรี เพชรบูรณ์
191 นำงสำว ศศิกำนต์ ป่ินสุข วิทยำนุกูลนำรี เพชรบูรณ์
192 นำย ฐปนวัฒน์ ชูกล่ิน วิทยำศำสตรจุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช
193 นำง กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช
194 นำย ขุนทอง คล้ำยทอง วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ปทุมธำนี
195 นำย พุทธพร อินอ่อน วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
196 นำย มหำพันธ์  จันทะคุณ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
197 นำย ธนบัตร กองแก้ว วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร มุกดำหำร
198 นำงสำว เสำวลักษณ์ วำนิช วุฒิวิทยำ 2 ชลบุรี
199 นำย ทรงกรด  มำกมี ศรีเทพประชำสรรค์ เพชรบูรณ์
200 นำย สุวิทย์ แก้วอุสำห์ ศรีเทพประชำสรรค์ เพชรบูรณ์
201 นำย ประกิต เจนเขำ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี
202 นำย กชกร โยธำทิพย์ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี
203 นำย ศิวำวุธ ภำณุพิจำรย์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
204 นำง จุฑำมำศ  พรมวำส สตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร
205 นำงสำว ปรำณี นิลเหม สตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร
206 นำย สุทธิลักษณ์  สะท้ำนธรนิล สตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร
207 นำงสำว วรรณธิรำ คงพลับ สตรีพัทลุง พัทลุง
208 นำย ณรงค์ บัวเพชร์ สตรีพัทลุง พัทลุง
209 นำงสำว สุทธิชำ รักชุม สตรีพัทลุง พัทลุง
210 นำย ศรำยุทธ พูลสุข สตรีพัทลุง พัทลุง
211 นำงสำว วัขรำภรณ์ ยลสุริยันวงศ์ สตรียะลำ ยะลำ
212 นำย ธนำยุส พิจยำนนท์ สตรีระนอง ระนอง
213 นำย ศิริพัฒน์  กุลสิริวลี สตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหำนคร
214 นำงสำว ปภำวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ สตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหำนคร
215 นำงสำว รุ่งฟ้ำ  สุขใส สตรีวิทยำ กรุงเทพมหำนคร
216 นำย พรมมี ประยุทธเต สตึก บุรีรัมย์
217 นำง มลฤดี ลำภอุดมทรัพย์ สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ
218 นำย ธรรมนูญ กันทะหงษ์ สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ
219 นำย ณัฐพล บัวพันธ์ ส้มป่อยพิทยำคม ศรีสะเกษ
220 นำงสำว จงจิต ร่ืนภำคทรัพย์ สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
221 นำย มงคลฤกษ์ ข ำละม้ำย สวน กุหลำบวิทยำลัย สระบุรี  สระบุรี
222 นำงสำว พินทิพำ เทศวิศำล สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต ปทุมธำนี
223 นำย ณัฐพล บัวอุไร สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต ปทุมธำนี
224 นำย ทวีป นวคุณำนนท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน ล ำพูน



225 นำงสำว สิรัชชำ วงค์คม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน ล ำพูน
226 นำงสำว ศุภัชญำ โพธิ สวนผ้ึงวิทยำ รำชบุรี
227 นำงสำว กรกนก วงศ์ทอง สวนผ้ึงวิทยำ รำชบุรี
228 นำงสำว วริชญำ เจริญสมบัติ สวนผ้ึงวิทยำ รำชบุรี
229 นำงสำว พิมพำ  ชัยมำ สวนผ้ึงวิทยำ รำชบุรี
230 นำง วรรณธิสำ ตันติทัตต์ สวีวิทยำ ชุมพร
231 นำงสำว ปทิตตำ  วำรัมย์ สองห้องพิทยำคม บุรีรัมย์
232 นำย สุรศักด์ิ ทิพย์พิมล สอำดเผดิมวิทยำ ชุมพร
233 นำย นำยชัชวำล สุรวิทย์ สันติรำษฎร์วิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร
234 นำย วรชำติ  ภู่ทอง สันทรำยวิทยำคม เชียงใหม่
235 นำย ไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม
236 นำย ธงชัย  เพ็ชร์นำค สำธิตรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธำนี
237 นำง ประภำกร เชียงทอง สำมเสนวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร
238 นำงสำว พลอยกำนต์ ล ำดวล สำยธรรมจันทร์ รำชบุรี
239 นำงสำว ยุพำภรณ์  ล้ิมสงวน สำยปัญญำรังสิต ปทุมธำนี
240 นำงสำว ศุภำวิตำ จรรยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์
241 นำย บุญมี วรชมพู สีดำวิทยำ นครรำชสีมำ
242 นำย ณัฐวัฒน์ คงบ ำเพ็ญ สุนทรภู่พิทยำ ระยอง
243 นำงสำว กัลยำรัตน์  ศิริมำเทพ สุรธรรมพิทักษ์ นครรำชสีมำ
244 นำย มนภัทร สุธรรม สุรวิทยำคำร สุรินทร์
245 นำง ปำรย์พิชชำ ชีวำพรไพศำล สุรวิทยำคำร สุรินทร์
246 นำงสำว จินตำกรณ์  อ่ิมรัง สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหำนคร
247 นำงสำว สุธำสินี  ณ เวชรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี ๒ สุรำษฎร์ธำนี
248 นำย มะรอซำลี  เจะฮิง สุวรรณไพบูลย์ ปัตตำนี
249 นำย อำรี  มีนำ สุวรรณไพบูลย์ ปัตตำนี
250 นำงสำว ณัฐนันท์  แถวนำชุม สุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ หนองบัวล ำภู
251 นำย อิศรำ นุรักษ์ หงษ์เจริญวิทยำคม ชุมพร
252 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร ดีจรัส หนองโพวิทยำ รำชบุรี
253 นำย ธีระศักด์ิ เจือกโว้น หนองโพวิทยำ รำชบุรี
254 นำง ประมวลศรี สิทธิสำตร์ หนองโพวิทยำ รำชบุรี
255 นำย วัชรพันธ์ อรุณรักษ์ หนองจอกวิทยำ เพชรบุรี
256 นำย จิตกร อำรีย์วงศ์สถิตย์ หนองรีประชำนิมิต กำญจนบุรี
257 นำย วรกิจ เคนสีลำ หนองหัวคูปวงประชำนุเครำห์ อุดรธำนี
258 นำย บุรินทร์ พินิจมนตรี หนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ อุดรธำนี
259 นำย คงศักด์ิ  ขำนทอง หล่มสักวิทยำคม เพชรบูรณ์
260 นำย สุเมธ รำชประชุม ห้วยกรดวิทยำ ชัยนำท
261 นำย สุทธิพจน์ โภชนะสมบัติ หอวัง กรุงเทพมหำนคร
262 นำงสำว เฉลิมพร เพชรนิล หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร



263 นำง อัญชลี สุทธิสว่ำง หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ
264 นำง กัลยำ กิตยวัฒน์ หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ สงขลำ
265 นำงสำว สิตะ หมุดแหล๊ะ หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ สงขลำ
266 ว่ำท่ี ร.ต. อดุลย์ ม่วงกรุง อยุธยำวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ
267 นำย อำหะมะ เจ๊ะหลง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ นรำธิวำส
268 นำย จร้สเดช ชัชวำลย์ อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม อ่ำงทอง
269 นำงสำว เจนจิรำ ชัชวำลย์ อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม อ่ำงทอง
270 นำงสำว ศศิวิมล พลำยงำม อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม อ่ำงทอง
271 นำง ปวริศำ นำมประเทือง อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม อ่ำงทอง
272 นำงสำว ปรียำนุช แจ้ม่ัน อุดมสิทธิศึกษำ กำญจนบุรี
273 นำงสำว ชุติมำ ใจคลำย อุดมสิทธิศึกษำ กำญจนบุรี
274 นำงสำว ปรินทร แผนสมบูรณ์ อุดมสิทธิศึกษำ กำญจนบุรี
275 นำย เพรียว พลอำสำ อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ อุดรธำนี
276 นำย สุขุม ธีระสำร อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ อุดรธำนี
277 นำย วิทยำ วงศ์กลำง อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ อุดรธำนี
278 นำย วุฒิชัย สิงห์สมบัติ อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ อุดรธำนี
279 นำย ปกรณ์ ทำรัตน์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
280 นำย วิทยำ อยู่แจ่ม อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์
281 นำย พิชญะ โชคพล อุทัยวิทยำคม อุทัยธำนี
282 นำย โกสินทร์ ปัณรำช อุ้มผำงวิทยำคม ตำก


