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ประกาศ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา  

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตามที่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพ่ือการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เพื ่อยกระดับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บัดนี ้ โครงการฯ ได้จัดสอบประเมิน TEDET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน 

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลระดับจังหวัด ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

      ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) 

ประธานโครงการประเมินและพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา 

ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

เด็กชายกล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

เด็กชายกัณธากร เพ่ิมธรรมสิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัธนนท์ วุ่นนา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

เด็กชายธราฎณ ทองแย้ม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

เด็กชายปพนพัทธ์ สิริรวมทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 

เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

เด็กชายศุภกร พุทธคุณรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรภัทร วงศ์จงใจหาญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชต ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชาลิสา อัตต์สินทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัชพล ตั้งศรีสกุล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนบดี วรกุล นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น สระบุรี 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายธิศร กัลยาณรุจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปีติคุน อภิชนกิจ นานาชาติรักบี้ ชลบุร ี

เด็กชายพสุวัฒน์ จันทร์วิพัฒน์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เสกสิริมงคล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายวิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

เด็กชายศิริวิชญ์ ศิริอักษร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายศิวัชชา ปลื้มพัฒนกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสาญ์วิกร แก้วอ่อน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุร ี

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกชมน ศรีเรือนทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกัญจณ์วรา วนเวชกุลย์ภักดี บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร 

เด็กชายชาญเมธี กิจบำรุงลาภ ชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี

เด็กชายชุติวัต เพ่ิมทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายณอินทนนท์ จอมเกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภัทรธิติพันธุ์ พัทลุง พัทลุง 

เด็กชายธนกฤต เกษตรภิบาล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนเสฏฐ ์ นิฏฐิยานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธรรมปพน ยุทธยานนท์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธีรวัชร ์ พัฒนชยนันทน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงนภัสนันท์ สมศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 

เด็กหญิงปริชญา ชัยธนะกาญจน์กุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายพระพาย เจริญฉาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายพาวิณ อินสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กชายพีรธัท จอมพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

เด็กหญิงระรินตา เอ่ียมเอก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายวงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวิวิธวินท ์ พัวรุ่งโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 

เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์ เวตวันวิทยา อุบลราชธานี 

รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปพิชญา เชาวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กชายพิชยะ อนุชน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กชายศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายสตางค์ สิงห์ทวีศักดิ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายอนพัช เอ้ือศรีวัฒนากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายก้องพวิษย์ เซ่งล่าย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กหญิงฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธัชวิชญ ์ ศกศวัตเมฆินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 

เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายพชรพล พังจุนันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายยูเซ จารุพูนผล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศรัณย์ธนัฐ เอกเอ่ียมลาภ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสิริเวชช ์ วัฒนะ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

เด็กหญิงอภิชญา คล้ายเพชร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอ่ิมสุข พูนวศิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
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รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกฤตภาส บุญอยู่ เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกฤษฏ์ บุตน ุ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กชายคุณเจต พรหมหิตาทร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

เด็กชายณชนนท์ กรินชัย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณชพล คูโณปการ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณฐกร ศรีปรางค์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณฐวัฒน์ ยังยิ้ม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายณภัทร กังวานสุระ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัชชา แก้วนพรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

เด็กชายณัฐธนัตถ์ มุรธาธัญลักษณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กชายแทนคุณ จารุสุทธิประภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายธนธรณ์ สัตยาวิรุทธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุณณพัฒน์ สินธุภิญโญ สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 

เด็กชายพาที แพเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิชชาพร อ้ือภากรณ์สกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายภูริทัต ฐิติพรรณกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเมธวัจน์ ปั้นทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

เด็กชายศุภกฤต เก้าเอ้ียน ดรุโณทัย ตรัง 

เด็กชายสิงห์ศิลป์ อนุตรเศรษฐ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

เด็กชายสิรวิชญ์ มุสิกะโสภณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายอาชวิน ชวาลา สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุดมพรธนสาร ชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี

รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

เด็กชายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กชายปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

นางสาวมิยูกิ ซาโต้ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

นายศรัณย์วิชญ์ อินทร์จันทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤตธรรม อุปการะ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กชายกฤติน สาธิตคณิตกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 

เด็กชายคุณาณัฐ คูศิริวิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชนนน อนันตบุรี สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายตุลธร พูลทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายทิพย์ประกร ชุนงาม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 

เด็กชายธนกฤต ดำดวน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
นายธนบด ี สีห์โสภณ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กชายธีรโชต ิ คุขุนทด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนนท์ปวิธ โกเฮง แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายภัทรพล จำปาหอม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงภัทรียา ศรีทิพย์สุโข มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชู แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายภูวเดช ตันติสิทธิพร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุรี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

เด็กชายกันตพัฒน์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายคุณภาช โรจนาประดับ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายจิรทีปต์ มหาสุวีระชัย สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

เด็กหญิงณวิสาร์ จิรสิทธิ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนากร ร่มเกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายธราเทพ คงทวีเลิศ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กหญิงธีร์จุฑา สุขแสง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธีวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนรภัทร คุณาเรืองเดช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

นายปณิธิ แก่นหิน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

นายปภาวิน โมราขาว สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

เด็กชายปวเรศ อินนุพัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

เด็กชายปัณณวิชญ์ กีรติอนันต์พร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงปาณิสรา ทุริยานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

นายปานธีร์ วิลาศชัยเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุณณวิช มังคะจา ปากช่อง นครราชสีมา 

เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายภูมิรพี พันธุเมฆินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 

เด็กชายยศวร ชัยเดชาภินันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงรัตน์ธาริณี จันทเบญจม์ภัทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวรวรรธน ์ โฆษิตรังสิกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

เด็กชายวรัท เมฆาสุวรรณดำรง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 

เด็กชายสิรวุฒิ อัศวรุจิกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเอ้ือชัชญา ชาญนำสิน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
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เด็กหญิงขวัญวรินท์ รุ่งเรืองศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงลภิชา ศุภเวชปกรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

เด็กหญิงศุภิสรา ทองแท้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

เด็กชายณัฐคุณ ภูมิภมร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายปัณณวิชญ์ ชูเชิด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายพลภัทร อนุรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงเพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายอนันต์ยศ ห่อทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายปุญญพัฒฤน์ โชตินิสากรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายรตน ไชยโย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายวิชช์ กุลวุฒิโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายณัฐภัทร ก่ิงก้าน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายนิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงกานต์ธีรา สระศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงฉันฑ์พิชญา ตัณทวิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายภูริช ศรีวลีรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชาติไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายกิจกร สมิตัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายรณกร อุตสาหะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงณฐพร แก้วบุญชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายธนอรรถ ผโลปกรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายเกียรติกุล วิวัฒน์เจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว กาฬสินธ์ุ

นางสาวชญาภา คล้ายแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงวรัญญากร ธรรมสอน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงวิรัลพัชร วิบูลสวัสด์ิวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงกัลยดา มณีพราย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงอิงสลิล สินอนันต์วณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงณิชาณีย์ ตันติสันติสม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร
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เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงรินทร์ปภัส สัมฤทธ์ิยากรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กหญิงอริศรา อ้ึงประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงปารณีย์ แก้วบ่อ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กหญิงสรวีย์ อ านวยวิเศษโชค มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายคณพศ ค าสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงพิชชานันท์ เมตุลา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายคุณัชญ์ โชติประดา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงจิรัชญา เวชานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายปวินทร์ คงขวัญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงณิชาภา อักษรศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงพาขวัญ อุทัยเสวก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายวราพันธ์ุ รัตนเชิดชูวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงญาณิศา สารเกตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงธัญชนก แทนนิกร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายภวัต เวชานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายจักรพันธ์ุ นาคะพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงชนกานต์ เทียนปัญจะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายณฐพัชร์ จันวะโร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงวริศรา รักษ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงจุฑาดา ด ารงค์ชีพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงฐิติพร โท้เป๋า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายพสธร สร้อยคีรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายธนพล รัตนสัจธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

เด็กหญิงบุริมนาถ เกียรติขจรฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชลกันยานุกูล ชลบุรี

เด็กหญิงภิญญาดา สงวนสินธุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
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เด็กหญิงชนนิกานต์ ชัยชนะกุลธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชลกันยานุกูล ชลบุรี

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกล่ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กชายปราณต์ รุจาคม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญทวี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กหญิงสุพิชญา กระจ่างมล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายอนล ลักษณ์เลิศกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

เด็กชายปุณณวิช ปรศุพัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปัญจดี ชัยภูมิ

เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สัมฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายราชภูมิ จัตุรัสตระกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายจีรากร มนต์วิเศษ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูล

กว้าง

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายนฤดม โยทองยศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายพันบุญ วิเศษศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายภูดิท น่ิมมงคล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัญจดี ชัยภูมิ

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทรัพย์สิทธิเวศย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กหญิงปวิชญา ยังวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายยศพัทธ์ สุขภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายกรวิชญ์ คุโรปกรณ์พงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายชุติเดช มโนทรัพย์หิรัญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายพัทธดนย์ เถาเล็ก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายณัฏฐพีร์ ศรีสันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กหญิงกัญญมล วรรณสม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายธวรรธ ใจค าวัง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายนันทภพ ทองอินต๊ะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายภาณุวัชร ยาดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงศิรนาฏ เตชะธีราวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงพิชชาภา สัมพันธ์นุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายศตนันทน์ แสงตารัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

นางสาวสุขกัญญา วรรณสม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายจักรภัทร ปทุมบาล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายฉันทัช เช้ือสะอาด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
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เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายศุวิล ค าไชยวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

เด็กชายปริญญ์ กันทวัง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายพชร เจริญธีรบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายอินทัช ลีลากนก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายกวิน อินทรสังขนาวิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายณัชภูษณ สุวรรณโน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงนิตทิยาพร นวลน่ิม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงปภาวรินท์ คงทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายศุภกฤต สังข์หิรัญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

นายกิตินัทธ์ แก้วรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายณัฏฐนนท์ ดีอ้อม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายนนทพัทธ์ โอทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงไปรยา จ านงค์ผล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายภูมิพิชชา เหล่าชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายสุกฤษฏ์ิ จ านงประโคน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายสุรพศ เถาหมอ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย ชุ่มชูจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายสุรพัศ เถาหมอ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายปภังกร แหงมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตากพิทยาคม ตาก

เด็กหญิงชาลิสา สมวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรรพวิทยาคม ตาก

เด็กหญิงพัชรศิลป์ สินธวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรรพวิทยาคม ตาก

เด็กหญิงพิณรีธ์ รัตนอักษรศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สรรพวิทยาคม ตาก

เด็กหญิงระวิพัชร์ แสงวันดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กหญิงอชิรญา อิงอุดมนุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครนายกวิทยาคม นครนายก

เด็กชายถิรวุฒิ เมืองปัญโญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

เด็กชายเผดิมชัย พิทยานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

เด็กชายวชิรวิทย์ คนไว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

เด็กชายณฐกร กุลกรินีธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

เด็กหญิงพรนัชชา แสนหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

เด็กชายระพีร์พัชญ์ พันธ์มี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

นายจิรเวธน์ มธุรสเมทนี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

เด็กชายมาวิน วัฒนกุลเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

เด็กหญิงชนกภัท ไกรสถิตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
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เด็กชายนภภู เหล่าวัฒนาถาวร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

เด็กหญิงมาอารีย์ แท่งทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

เด็กหญิงนัฐณิชา ทิพย์โยธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

เด็กชายสิรวิชญ์ เรืองพุทธ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กหญิงธีรากาญจน์ วลัยเสถียร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กหญิงวิชชยา ตันติวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐวิภา วีระกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กหญิงปรีย์วรา วัฒนสุนทรสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กชายพิชเยศ ผลพอตน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายจิรกร มูสิกพรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุชาติพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพัทธนันท์ เพชรศรีทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงณัฐวรัณย์ พลังสันติกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายป้อมเพชร ใจห้าว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงวรมพร จงศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายกฤษฎ์ เกียรติศิริโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เด็กชายณัฐชนน เศรษฐการ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายสิปปกร รัตนธน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายฆฤณ ไกรสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายพสิษฐ์ ทิณรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงวรพิชชา ญาณปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายภูมิณภัท พฤทธ์ิธนัตพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายภูธณัฐ กรพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายพสธร ย่ิงถาวร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แจ่มแจ้ง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
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เด็กชายชินศิษย์ เนาวพนานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนาภิรมย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายศิวกรณ์ โฆษวิฑิตกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

เด็กหญิงเขมกวี เมธีสุวกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีนนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายศุภกร เธียรจินดากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายซากีซ ดอเล๊าะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษ์พานิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กชายปัญจพล หน่อตุ่น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กชายวชิรวิทย์ ค าศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงกานต์รวี ใจซ่ือ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กชายภูหลวง ภิราญค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

เด็กชายคณพศ กาญจนสินิทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงวีรินทร์ เอกอนันต์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

เด็กชายณภัทร จงปลูกกลาง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายปกรณ์เกียรติ วิทยาไพโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กหญิงฐานิตา เจียมใจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายพิสิษฐ เสาะหาย่ิง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ บุรีรัมย์

เด็กชายภัทรพล ภัทรานนท์อุทัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

นางสาวกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

เด็กชายไกรวิทย์ จันทร์แดง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

เด็กชายคณินณัฐ ไพรลือชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กหญิงธนภร ศรีธนาอุทัยกร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายมรรค ศรีรักษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายณัฐวรรธน์ แอบย้ิม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายนพกร คีรีเพ็ชร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

เด็กชายพริษฐ์ ขันทีท้าว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี
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เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายนันทวัฒน์ ฐิติกมล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายปัณณวัฒน์ แก่กล้า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายชวัลวิทย์ พรหมประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงข า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงภัทรภรณ์ โกมล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงกัญญานุช จันทะกล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายธนพัฒน์ เหล่าวีระโยธิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส ขวัญคง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ขจรมหาลาภ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายอัครชัย อังศุภานิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายปัญญ นิธิอุทัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายวรชิต ล้ิมวัฒนาย่ิงยง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กหญิงตัซนีม ลอตง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี

เด็กหญิงจิรภัทร เต็มแสงสุขมณี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายวงศธร เทพไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายอาทินันท์ พนธ์ธนเจริญกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงณวรัฎ คงมี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายปวินท์ พิบ ารุง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงปัณฑารีย์ ม่ังค่ัง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา
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เด็กชายกฤติเดช องอาจเดชาชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายพลกฤต พ าขุดทด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายศาศวัต วงศ์วีรยุทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายชยกร ชูวรรธนะปกรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กชายณวพรต ถึงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กชายเตชินท์ กรีธาชาติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กหญิงจามิกร จิตตางกูร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พะเยาพิทยาคม พะเยา

นายอัยยา สุทธิกุลบุตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กหญิงณัชชา หันช่อ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” พังงา

เด็กหญิงพลอยนภัส วิรัตนเสรีกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

เด็กชายภัคศรัณย์ ธนัทอนันตกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

เด็กชายกฤติพงศ์ ทองหนูนุ้ย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายณฐพัชร์ นุ้ยขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายธีรโชติ โพธ์ิสาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายชนกันต์ ทองบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงธญานิษฐ์ คงใหม่ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงณัฐกานต์ เส็นฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัทลุง พัทลุง

นางสาวศิรดา คงอินพาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงณิชาภัทร ปานทิม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

เด็กชายณัฐพัชร์ เล็กเพ็ชร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

เด็กชายธนพนธ์ สิงห์ลอ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กหญิงชนัฐปภา นิระคม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายอุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กหญิงธมน อินสวน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายนครินทร์ คงหนู มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายธรรมธัช ฉิมพาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก



- 17 -
ช่ือ นามสกุล ระดับ โรงเรียน จังหวัด

เด็กชายสิสิร กิจสนาโยธิน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายพัชรวิทย์ วัฒนะเลิศเมธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายศิรสิทธ์ิ สินแดง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายวรวรรธน์ รพีพันธ์ุเพียรเพ็ญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

เด็กชายศิรเสกข์ ตราชูวณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายปภาวิชญ์ กล่ินสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายรวีเกตุการณ์ เกตุการณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายรัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กหญิงกัญญาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กชายศุภณัฐ จันทร์เพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

เด็กชายสหรัฐ ศรีอุดม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดมวิทยา เพชรบูรณ์

เด็กชายณัฐพัชร์ อินพรมมี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กชายกันตพัฒน์ จันทร์สุกรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์

นายปภังกร พงศ์ช านะภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กหญิงณภัทร ชายป่า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เทพนารี แพร่

เด็กหญิงเบญญาภา สุดเกตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงวัชรียา อ าพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงกฤติยวณี ผาสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เทพนารี แพร่

เด็กชายธีร์จุธา จันทนู มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายอุดมศักด์ิ ทะลอย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เทพนารี แพร่

เด็กชายจิณณพัต กัลยา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงนภัสสร จองพิพัฒนพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายศุภกรณ์ ค าเผือ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายกันตพัฒน์ ณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายธีวสุ ศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กหญิงศิรดา อินดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายธีร์ธวัช ทิพย์รส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายนาวิน นาคเผือก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายกฤติโชค ขันทีท้าว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายธีภพ สกุลแพทย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายพศวีร์ เกรวัล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กหญิงขวัญชนก พลเสน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วาปีปทุม มหาสารคาม
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เด็กชายภาณุวิชญ์ โนรีราษฎร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายเสฏฐพล อินทะไชย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายญาณาธิป สามี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์ศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กหญิงพลอยพัชร สุวรรณสุทธิชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม

เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา วริศวรรณศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายชุติเทพ หน่อสีดา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายกิตติภพ มีตา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายยศพัฒน์ วิจิตรจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายวัลลภ ทองแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายณัฐวรรษน์ วรวิรุฬห์ธนา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงธนัญชนก เมืองโคตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายรชต วงค์สุนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

นายผดุงศักด์ิ ค าบาง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายพระนาย เพริดพราว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายต้นบุญ โลมากูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” แม่ฮ่องสอน

เด็กชายธีรดนย์ ประทินสุขอ าไพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” แม่ฮ่องสอน

เด็กชายชยพัทธ์ ต้ังปัญญพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงพิมพ์พร โหตระไวศยะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กชายวรปรัชญ์ หร่ายขุนทด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงวรวลัญช์ ช้ันไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กชายธุวานันท์ ยุคันตวรานันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กชายเอกกวี หลักแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กชายณัฐธัญ สมประสงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กหญิงพุธิรา สนธิสว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ยะลา
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เด็กชายอภิสิทธ์ิ แซ่เล่ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กหญิงปวริศา ต้ังพงศ์ประสิทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กชายวิชวินทร์ ไชยนาพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงแทนขวัญ ป่ินประชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายปริญญพงษ์ แสงเงิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงชลิดา สุรางค์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายแทนคุณ เล็บขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงป่ินมณี ราชณุวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แต่งประกอบ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงวนัชพร สุทธิพิริยะหทัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายเชษฐ์ณัชชา เขียวเปล้ือง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายฐาปกร จงเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายสิงหรัช ถวายสัตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายพชร สัตยพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายพัทธดนย์ สมศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงณัชชา จันทร์เชย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสิทธ์ิพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายปัณณวัฒน์ นวลวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายธีรวีร์ ศรชัยจรัสแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงพนิดา กิจเจริญวิศาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายภูดิท พ่ึงกล่ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายก้องภพ อริยพัฒนพร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

นางสาวพิชญาภา จันทรมาก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายสิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายกฤติน บูรณะโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายนภัสกร อวยศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงอารยา ธรรมถิวัธ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายจิราวุฒ ลีลาเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายชยุต คงคล้าย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงปุณิกา เปรมปิยะกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายกล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายธนภัทร อมรรัตน์ธ ารงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
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เด็กชายเมธัส มณีด า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงจารุจันทร์ หนาแน่น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กชายณฐกร อ่ิมส าราญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กหญิงดลยภัทร ชัยรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กหญิงธนภรณ์ หวังจิตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายนราวุธ อาจคงหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กชายปรเมศ เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายธนภัทร เลิศเกษม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายปุณณวัฒน์ เท่ียงตรง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กหญิงรมย์ธีรา ภูตามนาค มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทินอยู่ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงปุณณดา วัฒนานุสิทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงพัชรธิดา คู่กระสังข์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายกันตพัฒน์ เครือศึก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายฐิรภัทร ภัทรวิชญานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงลินิน อุทาแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายนวินพรรษ ตันเกียง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายณพชร อินเล็ก มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

เด็กชายภาณุพงศ์ ภัสดา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายศวกร คงป่ิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายธรรศ ศุภวงศ์วรรธนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายภูริธาดา หวลระลึก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลยพิทยาคม เลย

เด็กหญิงวศินี ม่ันคง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

เด็กหญิงชญาภา บางย่ีขัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายพิชญุตม์ พรหมเทศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลยพิทยาคม เลย

นางสาวภัทราพร นินทรีย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายพัสกร สมพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงลดา ธนภัทรรุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กชายวีรศรุต ทาละลัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

นายณธีนนท์ ป้อมหิน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กชายภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
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เด็กชายวรปรัชญ์ กณะสุต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กหญิงกันย์นิรินท์ กสิณสันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายณัฐคุณ พาพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงพูลพิชญ์ ศรีลารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายกรฤต เกียรติธนพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายนนทกร เมืองแสน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงญาดา ศิริดลธนเกษม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายปองพล กรีพละ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายพงษภัทร รุจิโรจน์อ าไพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงณราลี ศักด์ิศรีบวร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายธนกฤต ธรรมประภาส มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทรัพย์อนันต์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กหญิงชนจันทร์ โสภี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายณฐกร สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กชายณัฐกร เหมสนิท มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายวรปรัชญ์ ชูพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กหญิงเกศษิญา สุทธิพัฒน์อนันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กชายจิรพงศ์ ประยูรวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กชายกันต์ธีร์ มากโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายกาณฑ์ ศิรภัทธยะกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายจิรเมธ อารักษ์สุทธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

เด็กชายธันวา ภู่โทสนธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายศุภกร หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงทักษพร ชวลิตอ านวย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงภัทรศยา วันทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายวีรวัฒน์ พรเรืองทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

เด็กชายธนกฤต โพธ์ิน่ิมไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

เด็กชายณฐพัชร ตรีคันธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สระแก้ว สระแก้ว

เด็กชายฐปนรรฆ์ หวานฉ่ า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระแก้ว สระแก้ว

เด็กชายวรพล เลือกนารี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระแก้ว สระแก้ว
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เด็กชายปุณณวิช ส่งเจริญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายวรินทร ออคูณสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 Saint John Mary International 

School 

สระบุรี

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุรชัยสติกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายสุวิจักขณ์ เวียงวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายรุจ แก่นเพ่ิม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

นายวิชญะ วงศ์แสงประทีป มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายสิริภูมิ วงษ์สิทธิชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายพงศ์วรุตม์ รอดโฉม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงเพียงฟ้า จงสิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

เด็กหญิงชาลิสา ศักด์ิลอ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดมดรุณี สุโขทัย

เด็กหญิงปัญญ์นรี กัลยาณพจน์พร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายสิรภพ อริยอาภากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายอริย์ธัช สุวรรณวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายกันตินันท์ คเณศวรานันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กหญิงโชติกา ลักษณสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กหญิงนภัส โตพันธานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายจิรัสย์ แก้วแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตพินิจยล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายปูรณ์ปริญ กระแจะเจิม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจิรัฏฐ์ ด่านชนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายชยนันท์ โสรัจจาภินันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนันทิตา พรหมคุ้ม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายชินภัทร สมสวย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายภัทรพล บุญภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายเรืองสิทธ์ิ เมธาชัยศิษฎ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
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เด็กชายจิณณธรรม จินดาศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กหญิงณิชา แซ่ล้ิม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สิรินธร สุรินทร์

เด็กหญิงทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายไชยธวัช จันโท มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กหญิงบุณรดา ถิรโสภณวิชญ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กหญิงจิรชยา ล้ิมมณี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กชายพงศกร บุดดาวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายไอยคุปต์ คุณมี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายภูริณัฐ โพธิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ

เด็กชายภีรวิช ปภาวิชกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายรัชพล จ าปาหอม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายวรินทร ทัตตินาพานิช มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองแท้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

นายฉัตรเพชร เตียวศิริทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายศรวัสย์ เนตรกิตติพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายสุวิศิษฎ์ คงวัฒนานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายพสุ จงอัจฉริยกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงวันวิรัตน์ กรเพ็ชร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

เด็กชายกรัณ คล้ าช่ืน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เเพรพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวตวันวิทยา อุบลราชธานี

เด็กชายณัฐกิตต์ิ มานิตทวีวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงวิภาวี ส่องแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กชายษิริวิชย์ นิลรัตน์ศิริกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงปุณยนุช สุระชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาเวมารีอา อุบลราชธานี

เด็กชายศุภชัย จอมใจทิปิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี




