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โรงเรียน สาขา
ศรัณยา พิมลเกตุกุล ราชวินิตบางเขน งามวงศ์วาน

รมิตา		 มหาสารินันทน์ สตรีวิทยา	2 งามวงศ์วาน

พิมพ์ลภัส วรชาติชีวัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย	สุพรรณบุรี งามวงศ์วาน

สุชาดา	 งามศรีตระกูล เบตง	วีระราษฎร์ประสาน งามวงศ์วาน

พรรษชล เจียมพิพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า บางกะป	ิ	

รชัสกมล	 เกษมสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า บางกะป	ิ	

ภัทราภรณ	์ ธนะติวะกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า บางกะป	ิ	

ณัฐพนธ	์ ศิริวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า บางกะป	ิ	

กันทรากร	 ไตรพันธ์วณิช เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า บางกะป	ิ	

พรรณรัตน	์ ธรรมเนียม สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตกําแพงแสน

บางกะป	ิ	

พรลภัส เปล่งขํา พระปฐมวิทยาลัย ปิ่นเกล้า

ภูวดล	 รัตนศรีทอง มหิดลวิทยานุสรณ์ พญาไท				

หทัยภัทร จันทร์ปลั่ง ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ	์ฯ พญาไท				

มกรกรรณ	 เกษเพชรสุวรรณ สามเสนวิทยาลัย พญาไท				

ภัทริยา ถิรมนสิทธิ สุรศักดิ์มนตรี ศรีนครินทร	์		

จิรยุทธ	์ อ้นโต สตรีสมุทรปราการ ศรีนครินทร	์		

ณิยา	 วิเศษชุนหศิลป์ บดินทรเดชา	(สิงห	์สิงหเสน)ี ศรีนครินทร	์		

กันตพล	 ลาภวรารักษ	์				 สวนกุหลาบวิทยาลัย							 วงเวียนใหญ	่	

สุภัสสร	 เพียรสัมฤทธิ	์														ฐานปัญญา	 วงเวียนใหญ	่	

วีรพร	 เอี่ยมระหงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

วิศรุต		 ยงสืบชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

น้ําทิพย	์	 แทนนรินนอก สวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

พิชญา		 โพธิ์ปานพันธุ์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต	ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

ปาริชาต สุทธิภาค หอวัง ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

เอกลักษณ	์	 หน่องาม สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต

กมลกานต	์	 วิเศษโส มัธยมวัดหนองแขม วิคตอเรีย	การ์เด้นส	์

อิงค์พิศา	 พรชัยวัฒนากร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

วิศรุต	 ท.บ.สูงเนิน ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี

ทิพยสุดา พรคคนัมพร ชลราษฏรอํารุง ชลบุรี

นัฐวัฒน	์ อิ่มเทศ นวมินทราชินูทิศ	
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ชลบุรี

ชื่อ - นามสกุล
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ธีริศรา อุ่นใจเพื่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

พิชญ์สินี วัฒนธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

นิราภร ศรีแจ้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ศุภณัฐ ฤทธิ์วรุฬห์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

จิรญา ลีวงศ์วัฒน์ ระยองวิทยาคม ระยอง

กันติทัต	 อนันตวุฒิ ระยองวิทยาคม ระยอง

อดิศรณ	์ เรียบร้อย ระยองวิทยาคม ระยอง

นาฏอนงค	์	 รัตนวัลย์ ระยองวิทยาคม ระยอง

มันตา	 อู่ตะเภา เบญจมราชูทิศ	ราชบุรี ราชบุร	ี	

พิชชาพร โต้ตอบ เบญจมราชูทิศ	ราชบุรี ราชบุร	ี	

ทศพล	 อินทร์ผล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร	ี

บุศรินทร์ จิตตะญา พิบูลวิทยาลัย ลพบุร	ี

คเณศ	 จันทร์รัตน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร	ี

ธีริศรา ขั้นเชื้อ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร	ี

เบญจวรรณ จันทภูมิ แก่งคอย สระบุรี

สุรัสดา จงจิตมั่นคง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร	ี
สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

สระบุรี

ณัฏฐาพร พงษ์เขียว สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

กวิสรา พงษ์ไพโรจน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

ภัศรา	 คํามั่น สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

อัญชนา ศิริหงษ์ทอง นครนายกวิทยาคม สระบุรี

ฐิติวุฒ	ิ หนูบุญรักษ์ ภปร.ราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระบุรี

ปัญญาพร บุญเศษ สิรินธร สุรินทร	์	

ญาณิศา	 ปราสาททอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

ธนัชชา ผาจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

รจิต รจิตบูรณะกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

ธันชิตา โคตรชมภู บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

ณัฐนัย	 จัวนาน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

ปภาวี แสงอุษา	 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

นัฎฌา นุกิจรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

บุณยาพร สีบุดดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด	

นัทธ์ชนันท์ จันทร์เมืองหงส์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด	
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มัณฑิตา นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

ภูริชญา มารุ่งเรือง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

จิรภา หลงคํารัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร	์
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

รสิกา อัศวเมธาพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ชญานนท์ ทองจันดา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

ปิยวรรณ ตาบุญ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ

กัลยารัตย์ ไพรวิจารณ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

ภัทรพร อุดมชัย ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

พิชญธิดา ยางศรี เซนต์เมรี่ อุดรธานี

พชร บุญเกิด ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี

ภัคจิรา ภิรมย์สิริชล สูงเนิน นครราชสีมา		

นพ แสงสว่าง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา		

ธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา		

ณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา		

สุชานาฏ พรประสิทธิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา		

กชกร วงระคร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม	

ธีรเดช ขันบุตร ศรียาภัย ชุมพร

ศุภฌาฏา เผือกรอด ศรียาภัย ชุมพร

พิชชาพร ตันซื่อ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร	

คณิน ภาคภูมิเจริญ วิเชียรมาต	ุจ.ตรัง ตรัง

จุฑาทิพย์ เดชพิชัย วิเชียรมาต	ุจ.ตรัง ตรัง

ญาณาธิป ภู่เจริญ บูรณะรําลึก	จ.ตรัง ตรัง

วิวิศนา เอื้องลพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง พัทลุง

พิชญ์พล หนูนวล กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ภูวดล บุญชูวงศ	์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อภิสิทธิ์ ลั่นซ้าย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

พัทธนันท์ จอกทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

สุชาดา มานพพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ภามิน มันตรเศรษฐ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ธนัสถ	์ ศรีหรัญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นะหวัน ฮาลาบี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
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นราวิชญ์ หมวดมณี พัทลุง พัทลุง

ผริตา รอดชุม สตรีพัทลุง พัทลุง

ธนกร สกุลชิต ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เกสร คุ้มบ้าน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

ปกสินธ์ วรรณฉวี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ปาริมา พนิตอังกูร สุราษฎร์ธาน	ี สุราษฎร์ธานี

ณัฐฐา คงมีสุข สุราษฎร์ธาน	ี2 สุราษฎร์ธานี

รัตติยา มะลิวงศ	์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี

พรรษชล งามขํา หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่

วรรณวิษา สุวรรณคม หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่

ศิริณญา แจ่มศรี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่

ศิริพร เพชรนุ่ม หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่

ศรวณีย์ มุสิกะศิริ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่

เสาวคนธ	์ ขุนคล้าย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่

เกวลิน คงแก้ว หารเทารังสีประชาสรรค์ หาดใหญ่

ศิริกฤติยา อายุมั่น มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม	่

วิศัลยา ดังขุนทด สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม	่

ธนัชพร ใหม่หลวงกาศ จักรคําคณาทร เชียงใหม	่

กษิดิ์เดช นิราพาธพงศ์พร ชัยนาทพิทยาคม นครสวรรค์

ศศินิภา	 กํามะลาต สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

ณัฐณิชา โพธิ์ประจักร์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

พัชรินทร์ วรกรรณ์ หนองฉางวิทยา นครสวรรค์

ประภัสสร ลอยสงเคราะห์ หนองฉางวิทยา นครสวรรค์

ศุภวรรณ วัฒนวิสุทธิ์ หนองฉางวิทยา สุพรรณบุรี

วิภาวี กุณรินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน	

จิราภรณ์ ทองโชติ ปัว น่าน	

พรรณิภา บุญล้ํา ประชาสงค์เคราะวิทยา พิษณุโลก	

จีรณา พฤกษ์ศิริไพบูลย์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก	

ธิดากานต	์ กระแบกหอม อุดมดรุณี พิษณุโลก	

ขัตติยา คุ้มตระกูลทรัพย์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

ฐาปนี ริดแก้ว เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

ทยิดา คุ่ยต่วน วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
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วรพล เพียซ้าย เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

นลิณี ศรีคง เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

จิรชยา เหมวุฒิพันธ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร	่

อิษณี พอเหมาะ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร	่

ชนม์นิภา คําเขียว นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร	่

ศดานันท์ คํายวง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร	่

สุภเวช ดาวประเสริฐ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง	

พิเชฐพงศ แก้วเมืองเพชร บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง	

ธันยาพร สายตํา บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง	

ศุภโชค เกตุทองมา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์


