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ประกาศ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา  

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตามที่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพ่ือการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เพื ่อยกระดับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บัดนี ้ โครงการฯ ได้จัดสอบประเมิน TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ 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 

wa
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําปี 2565 

วิชาวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชาลิสา อัตต์สินทอง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กหญิงธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

เด็กชายปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิมพ์พร โหตระไวศยะ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศศิพิม จิระเดชวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกวี ดีรักษา สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี

เด็กหญิงชนมน พัทธวีรกุล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

เด็กชายชยพัทธ์ ตั้งปัญญพัฒน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ฎา ชัยพฤกษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

เด็กหญิงณัฐรดา วงศ์แก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายเทพทัต ฤทธิบูรณ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

เด็กหญิงธิษตยา ยิ้มพะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กชายธีรพัฒน สมบัติทัฬห สตรีศรีน่าน น่าน 

เด็กชายธีวสุ ศรีแก้ว ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปัณดา ม่วงนาค สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กหญิงระรินตา เอ่ียมเอก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กหญิงวรัทยา ลือศิริวัฒนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ 

เด็กชายอังกูร พิทักษา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

เด็กชายชนธรร พฤมนตร์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายณฐกร ศรีปรางค์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐดนัย ศรีเล็ก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กชายนภัสรพี รชตะพันธ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายสาริศ น้อยสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสิริเวชช ์ วัฒนะ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

เด็กชายอาณกร จิตนภากาญจน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

เด็กหญิงอ่ิมสุข พูนวศิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
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รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤฏิ์ อาจอนงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

เด็กชายชยพล นนทสูติ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัฐกานต์ รักษาชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนกฤต สุวรรณคีรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

เด็กชายธนกฤต เทียนไชย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

เด็กชายธิติพงศ์ ตั้งผลไพศาล สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กชายปุณยากร สุธีโรจน์ตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 

เด็กชายพชร สีตกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงพุดพิชญา กำเนิดศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

เด็กชายภาคิน ธนชยานนท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูริธาดา หวลระลึก เลยพิทยาคม เลย 

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

เด็กชายรุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กชายวันศุกร์ อัศวรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กชายศรัณย์ธนัฐ เอกเอ่ียมลาภ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศาสตรัย หิริ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กหญิงสุชานันท์ ขวัญสุด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรฤต เกียรติธนพร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 

เด็กชายกวีวัฒน์ ชมภู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุร ี

เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ มารีย์วิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายก้องพวิษย์ เซ่งล่าย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายกิตติธัช พุ่มวิวัฒนศิริกุล มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงคุณัชญา นันทิยกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายจิณณะธรรม คำศรีสุข มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ 

เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชนธัญ แหวะสอน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กชายณภัทร กังวานสุระ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณรดา ธรรมานุธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดหนองบัว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

เด็กชายณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น ชลราษฎรอำรุง ชลบุร ี

เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธีรภัทร ชอบธรรม เทพนารี แพร่ 

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์สุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(ฝ่ายมัธยม) 

พระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

เด็กหญิงปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปวริศ ปรีงาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายปุญณพัฒน์ พฤทธิพัฒนพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ มณีการังกูร ระยองวิทยาคม ระยอง 

เด็กชายภคภูมิ เขตนารี ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กชายภูรินท์ บงกชมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

เด็กชายเมธวัจน์ ปั้นทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ 

เด็กชายสรธร ศักดิ์ศศิธร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กหญิงสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 
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รางวัลเหรียญทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณัฐชนน เศรษฐการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนกฤต ดำดวน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนดล ชิราวุฒ ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

เด็กชายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงนวินดา เลิศเพ็ญเมธา หอวัง กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(ฝ่ายมัธยม) 

พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายปัณณทัต เวียรชัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

นายพัทธ์ เดชเจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงวิรัลพัชร พันไพศาล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กชายกฤตธรรม อุปการะ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กหญิงชญาภา บางยี่ขัน เลยพิทยาคม เลย 

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐกร เหมสนิท แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงณัฐกฤตา กีรติบรรหาร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธราเทพ คงทวีเลิศ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กหญิงปณิดาภา ณ วันจันทร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

เด็กชายปพนธีร์ เรืองหน่าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

เด็กชายปัณณวิชญ์ วะศินรัตน์ มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา สงขลา 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายปิยวัฒน์ วีรเดชะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิชญา เยาว์เฉื้อง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรณกร อุตสาหะ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

เด็กชายสุรพัศ เถาหมอ ตราษตระการคุณ ตราด 

เด็กชายสุวิจักขณ์ นุชอนงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
นายกิตินัทธ์ แก้วรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

เด็กหญิงชนัญชิดา สุขไชยะ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กชายชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปัจฉิม ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กหญิงณิชกานต์ ฉายศิริกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายเดชาธร พัฒนาโสภณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธัญชนก นาถกร ตากพิทยาคม ตาก 

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ฝ่ายพุฒ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธีร์จุฑา สุขแสง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธีร์ธวัช อาวพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

เด็กชายนนธนันธ์ ฤทธิภักดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนันทวัฒน์ ฐิติกมล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 

เด็กหญิงนันทิตา พรหมคุ้ม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงปภาภัสสร์ บัวหอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปวิช ประพฤทธิพงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

เด็กชายปองภาดา อุ่นพรมมี ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 

นายปัณณวิชญ์ ตุลารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงปานรวี ทองพูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 

เด็กชายพสธร สร้อยคีรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

เด็กชายพาสกุล ช่วยเจริญ ปรีชานุศาสน์ ชลบุร ี

เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

เด็กชายภาคิน มั่งมี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 

เด็กชายภูวเดช ตันติสิทธิพร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

เด็กหญิงมณีจันทร์ วิเศษบรรจง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรณิณทร์ วิศวะโยธานันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร อาเวมารีอา อุบลราชธานี 

นางสาวสุขกัญญา วรรณสม สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 

เด็กชายสุริยเดช เมธาบดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอดุลย์วิชญ์ ขจิตตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอินทัช ลีลากนก มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ 

เด็กชายโอบบุญ คูถิรตระการ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลชมเชย

ช่ือ นามสกุล ระดับ โรงเรียน จังหวัด

เด็กหญิงขวัญวรินท์ รุ่งเรืองศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายภูมิชภัทร บ้านเพิง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายภัทรดนย์ บุญนิยม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายรังสิมันต์ุ แก้วสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

เด็กหญิงศศินันท์ ธรรมวิสุทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายจิรพนธ์ แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายธนภัทร พรรณรังษี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงภูริชญา สุรวัฒนพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงกชมน ศรีเรือนทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงน่าน จันทนภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายภวินทร์ ปัญจทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายกิตติพศ ลีลาพรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายเกียรติศักด์ิ บุญฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

เด็กชายธงไท ศุภประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายกันตพัฒน์ ภุชงค์โสภาพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงธัญญ์นรี กฤษดาธิการ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายพีรศิษฏ์ิ เหลืองอุไร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงญาณิศา ข่าขันมะลี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายปุณณวิช ศิรินันท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงพัทธนันท์ ไทยอาภรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงชนันธร สมรภูมิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายธนกร รัตสิริวัฒนกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

เด็กชายไชยพล พลเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

เด็กชายธนอรรถ ผโลปกรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ
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เด็กชายทักษดนย์ เบ้าจังหาร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงธัญวรัตน์ กองค า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายวรชิต พยุงเกษม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บัวขาว กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงสุพิชญา พระเมือง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายกอบบุญ ตันอารีย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงวิรัลพัชร วิบูลสวัสด์ิวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กชายกฤติธี อ่ิมทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงกัลยดา มณีพราย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงอิงสลิล สินอนันต์วณิช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กชายชวภณ ต้ังปัญญพนต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

เด็กหญิงกวินทิพย์ สังข์ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงวิรัลพัชร วรรณะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายสรวิชญ์ หลาวมา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงปุญ เอ้ืออังคณากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กชายอัฑฒ์ เวโรจนสรรค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

เด็กชายณฐพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายสุทธราดร ภูครองจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

เด็กชายกันตพัฒน์ ด าศรีสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายปัณฑา สุขแสนส าราญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายวราพันธ์ุ รัตนเชิดชูวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กหญิงธัญชนก แทนนิกร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายพชรพล แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายศรรวริศ ผลพฤกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายจักรพันธ์ุ นาคะพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา

เด็กชายณฐพัชร์ จันวะโร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงปัณณรัตน์ สุขสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา

เด็กชายเดชาวัต ทองคันช่ัง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา
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เด็กหญิงบุญญาภา จิตตะวิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายภูวิศ ธีรสกลภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงวรัชยา สาสวด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงอัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

เด็กหญิงอนัญญา แก้วภูทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชลกันยานุกูล ชลบุรี

เด็กชายธิติภัทท จิรทวีวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กหญิงบุณยวีร์ สุจีรกุลไกร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายพงศกร สว่างการ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

เด็กหญิงปทิตตา อุไรฤทธิพร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

เด็กหญิงภิรัญญา เอ่ียมเจริญศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายอนล ลักษณ์เลิศกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปัญจดี ชัยภูมิ

เด็กหญิงปัณชญา เจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายราชภูมิ จัตุรัสตระกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูล

กว้าง

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กหญิงพิมพ์มณี ไชโย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปัญจดี ชัยภูมิ

เด็กชายภูมิรพี แซ่ล้ี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กหญิงกนกนุช สินธุวงศานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กชายคุณาณัฏฐ์ เพียภูเขียว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

เด็กหญิงชัญญาดา หอมเหล็ก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัญญาถม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายชุติเดช มโนทรัพย์หิรัญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายภาคิน บุญญอารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรียาภัย ชุมพร

เด็กชายภัทรพล นวลส้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนศรีวิทยา ชุมพร

เด็กหญิงธัญพร ก้างยาง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงพิชญาวี วันดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

เด็กชายศุภวิชญ์ ถาปะนา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

เด็กหญิงธมนวรรณ ภาสน์พิพัฒน์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
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เด็กชายภาณุวัชร ยาดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายสิทธา ฉัตรมณีฤกษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงจิตติภัทรา ข่มอาวุธ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

เด็กหญิงพิชชาภา สัมพันธ์นุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์ เช้ือสะอาด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เด็กหญิงชนาพร จันทะวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายญาณวุฒิ พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายภฤศ บุญพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายอังกูร ธนาสิทธิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

นายธนบดี สีห์โสภณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปัญญาศิริวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงณัฐกฤตา รักษ์ศักด์ิศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายศิวกร ย้ิมไตรพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงณัฐกุลวดี แตะแอ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กหญิงพิมพ์มณี โกวานิชย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

นางสาวกันตาภา ศุภศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายชาบดี แก้วน้อย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

นายธีรกานต์ อยู่เย็น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

เด็กชายภูมิพิชชา เหล่าชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายแก้วมังกร จอกสถิตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กหญิงพัชรพร วินิจฉัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายสุกฤษฏ์ิ จ านงประโคน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายเขตต์กันต์ เศวตศรีสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายณรัช ทัศวิล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตราษตระการคุณ ตราด

เด็กชายปภังกร แหงมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตากพิทยาคม ตาก

เด็กหญิงภูวิศา สมครอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรรพวิทยาคม ตาก

เด็กชายกฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตากพิทยาคม ตาก

เด็กชายจิรวัตน์ หาญอนันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตากพิทยาคม ตาก
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เด็กหญิงพิณรีธ์ รัตนอักษรศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สรรพวิทยาคม ตาก

เด็กหญิงนภัฏรดา หลวงสนาม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กชายปภินวิช โถวสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กชายกตัญญุตะ เตรียมโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม

เด็กชายกิตติภพ กุนสุนทรธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

เด็กชายปัญณัฎ สาวิลุน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

เด็กชายระพีร์พัชญ์ พันธ์มี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ฤกษ์วิเชียร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

เด็กชายปรินทร ค้ิวสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

เด็กชายภัทรพล เหล่าสมาธิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

เด็กชายศุภณัฐ วงศ์ธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

นางสาวนภาพรรณ ฮ่มป่า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม

เด็กหญิงฐิติวรดา ดังใหม่ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กชายพงชธร กาจณรงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายวีรภัทร วงศ์วิชยาภรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายชนาสิน กราบทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายณัฐดรุตม์ วุฒิอัคราพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กหญิงพรนภัส ฉัตรไกรเลิศ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

เด็กชายกฤตภาส ปรีดีวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายธรรมพิสุทธ์ิ เปรมสิงห์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กชายวิชานันท์ ชานันโท มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

เด็กหญิงณิชา มหารัตน์ไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงธัญชนก ถาวรสง่าพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุชาติพงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกันติชา ไชยหนู มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายปรมัตถ์ ภูวรกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายสิงห์ศิลป์ อนุตรเศรษฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
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เด็กชายกฤษฏ์ เกียรติศิริโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายกันตพัฒน์ ไก่แก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายชวินบุตร พันธ์ครุฑ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงชนิดาภา ส่งสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายฐานัส ภักดีรอด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงวรพิชชา ญาณปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายภูมิณภัท พฤทธ์ิธนัตพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ครองสุขศิริชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นครสวรรค์ นครสวรรค์

นางสาวกรวรรณ กระแสบุตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายกรพัฒน์ กรณีกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กหญิงสวิชญา ล่ิมอรุณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มานะเจริญวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

เด็กหญิงทอสิริ พ่ึงปาน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

เด็กหญิงธัญชนก โอฬาริกเดช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กหญิงเมฆิรา สุนทรสิงห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

เด็กชายรัชธีธัช จิรประเสริฐกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

เด็กชายอธิศติพงศ์ เอ่ียมวนานนทชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

เด็กชายเมกกะเอลด์ บิลล่าเต๊ะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

เด็กชายปรเมศวร์ ศิลประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นราธิวาส นราธิวาส

เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา ง้ึมนันใจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงบุญชนิต จันตระ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปัว น่าน

เด็กชายปัญจพล หน่อตุ่น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงญาดาภา ทิพย์ปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

เด็กชายภูริทัต กันยะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปัว น่าน

เด็กชายศุภโชค ต้ังเมธีกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กชายภูริณัฐ สิทธิชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีศรีน่าน น่าน

เด็กหญิงวีรินทร์ เอกอนันต์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
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เด็กชายถิรภัทร นามชู มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บึงกาฬ บึงกาฬ

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์พิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บึงกาฬ บึงกาฬ

เด็กชายณัฐชนนท์ มีแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายฤชุภัทร แก้วลาย มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายชยพล สายสังข์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ บุรีรัมย์

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กชายพศิณ พืดขุนทด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

เด็กหญิงจรัญญพร จันทร์แดง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางรอง บุรีรัมย์

เด็กชายวรวิช มาทะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เด็กชายอาชวิน ชิณวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เด็กชายเตชวินทร์ แนบสนิท มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายธนบูลย์ กาละดี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายวัชรวีร์ แสงสีเมือง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กหญิงเมธาพร อินทนากรวิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายศักดินันท์ ปฏิภาณญาณกิตติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ดิษฐเกษร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายภูมิรพี พันธุเมฆินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

เด็กหญิงรมิดา บัวศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสลับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายจิรวัฒน์ ปานรักษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงลลนา ดาติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกุลธิดา ยงยศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายณัฐภูมิ ล้ิมประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงปีย์รดา หัสมี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงปุณยาพร ต้ังกิจกิตติพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายพศวีร์ หนูรุ่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายรัตน์ณนันท์ ปิยนุสรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
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นางสาวสุพิชชา สันเส็น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายธนพัฒน์ เหล่าวีระโยธิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

เด็กชายธีรศิลป์ อ่อนตา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายพีรณัฐ มาดี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายอินทัธ พัฒนศร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

เด็กชายจตุรวิทย์ หาญชิงชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

เด็กชายวรชิต ล้ิมวัฒนาย่ิงยง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายอิลฮัม สะมะแอ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายภควัฒณ์ มีศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงเมชาวี เกิดงาม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายอาทินันท์ พนธ์ธนเจริญกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธนกร มงคลพิทักษ์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงปัณฑารีย์ ม่ังค่ัง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงสุทธิกมล สัตย์ธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายปิติภัทร เกิดกล้า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายรชต สุคนธมาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายอชิระ โอสถสงเคราะห์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงกุลชญา พุทธิชัยโภคิน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กชายนวพรรษ นันทสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วมูลค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กหญิงนภัสรพี แก้วมูลค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พะเยาพิทยาคม พะเยา

เด็กชายนภัสรพี หยีวิยม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พะเยาพิทยาคม พะเยา
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เด็กชายพฤทธ์ิดนัย แดงมณี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เชียงค าวิทยาคม พะเยา

เด็กหญิงจิรัชญา เพชรหนองชุม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

เด็กชายนันท์ธร กิจผดุง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภัทรธิติพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงวิภวานี เทพเกล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายอติภพ รัตนบัญญัติ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์ธนกฤตศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายนนทวรรณ ช่วยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัทลุง พัทลุง

เด็กชายสุดเขต นุ้ยคง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงธีริศรา ทองปันเเต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงมญช์ุพิชา โปชะดา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงโสมพิสุทธ์ิ อินใหม่ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงแก้วจุฑา ขมินทกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร

เด็กหญิงธันย์ชนก คะเนนอก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร

เด็กชายนิธิศ สิทธิราช มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

เด็กหญิงชิตา สังขจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตะพานหิน พิจิตร

เด็กชายวุฒิภัทร พงษ์พุฒ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตะพานหิน พิจิตร

เด็กชายกล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายพชร ไชยารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายอุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายชัชชนน เฉลยวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายทวีรัฐ ถาวรยศนนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เด็กชายนครินทร์ คงหนู มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายถิร ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

นางสาวบุณยานุช จบศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายวีระวัสส์ ชัยพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เด็กชายวริศ วัชรภูมิพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายณฐวัฒน์ ยังย้ิม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
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เด็กชายมนต์เขตต์ เป่ียมสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

นายนพณัฐ คงข า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายษุบิณธ เดชอุดม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กหญิงณวฤณ เกษมสัตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กชายณัฐพัชร์ อินพรมมี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กหญิงปรียาภัทร สายแขม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กชายอิทธิกร วุฒิจิรัฐิติกาล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กหญิงกนกพร ปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

นายปภังกร พงศ์ช านะภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

นายภัทรดล ม่วงอ่ า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนสี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงพสินี พหลทัพ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงศศินิภา โปธาตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายกรภัทร์ ธ ารงสิริกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เทพนารี แพร่

เด็กหญิงปวีย์พร สมหมาย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายอนุภัทร วัสสระ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เทพนารี แพร่

นางสาวณัชชา เสรีรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงธัญชนก บ่อเงิน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กชายศุภกรณ์ ค าเผือ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

เด็กหญิงภัทรวดี นาคสุขสมบุญ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กหญิงแววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นานาชาติขจรเกียรติ ภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงหยกนภัส สถิตมโนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายโกวิท หละเขียว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

เด็กหญิงภัทรนรี สุรกิตย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีภักดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

นางสาวณภัทร อ่ึงทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

นางสาวธารญา พิภพวัฒนา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เด็กชายชัชพงษ์ ช่างทองค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายเสฏฐพล อินทะไชย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
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เด็กหญิงจิรัชญา ไชยโสดา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม

เด็กชายจิรัฐ ปาปะขี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วาปีปทุม มหาสารคาม

เด็กชายพิชชยุทธ รักษาโคตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กลัด มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กหญิงนริษรา สิงหรณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

เด็กชายกัณฑ์อเนก ต้ิววงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงจิดาภา บุญคืน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงณิชกานต์ เช้ือชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงธนัญชนก เมืองโคตร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สินทา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายสรร แสนโสม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงพรรณศิริ ทองปรีชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กชายภูริต จิตปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

นายวชิรวิชญ์ ชาภูมี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เด็กหญิงบุณยวีร์ สิริสุข มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายภูมิ หน่อแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงวรวลัญช์ วรสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” แม่ฮ่องสอน

เด็กชายธีรศานต์ ล าพุทธา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กรมขุนทด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์ สาลีวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา พละศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงวรวลัญช์ ช้ันไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงธนัญญา กรรณิกา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
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เด็กชายธีร์วินทร์ ศิริรัตนพันธ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงเพชรพัชชา เคนเหลา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

เด็กหญิงพุธิรา สนธิสว่าง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ยะลา

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เงาเรือง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ยะลา

เด็กชายภูเบศ แซ่หลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ยะลา

เด็กหญิงวรดา ธรรมประพัทธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

เด็กหญิงจิณานันทน์ เศิกศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายนราธิป สีลา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงชลิดา สุรางค์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพรพิสุทธิ วรสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายกฤษพล สิงห์ชา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กชายธนัช ศรีโคตา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แต่งประกอบ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิชญาภัค แซ่ขอ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงสัลฑิลา พรัดรักษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ พรหมสุด มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กชายวงศ์วุฒิ อาลัยกลาง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงศรัณย์พร ไสยสุวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

นางสาวฐิติรัตน์ เปล่ียนศิริ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงณัฐณิชา พวงทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงณัฐนพิน จุลเสนีย์ชร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

เด็กหญิงตมิสา สุภาพินิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยินดีพจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงลภัส พุทธรักษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายกฤตพัศ สายเช้ือ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงชิชญาส์ุ เฉลิมเทวี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงฏรียพัฒข์ มงคลชัยฤกษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายรังสิกร ช่างเก็บ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กหญิงวริศรา เจริญวัฒนวิญญู มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยองวิทยาคม ระยอง

เด็กชายกฤติน บูรณะโรจน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
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เด็กหญิงชาพิมญช์ุ แย้มกลัด มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายปพนพัทธ์ สิริรวมทรัพย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงจิรสิตา สัจจสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นวลละออง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงสิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายณัฐกิตต์ิ โพธ์ิพุทธรักษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายธนากร ร่มเกตุ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายธาวิน ธนะพรสุขสันต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายคามิน ขจรศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กชายนราวุธ อาจคงหาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กชายศุภณัฐ พลแย้ม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กหญิงกชพร คุณาพลเทวินท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายทิพย์ประกร ชุนงาม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เด็กหญิงภูษณิศา รุ่งกิจธนารักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายปองภพ รัตนประทีป มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงลินิน อุทาแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายอาทิตย์ ผิวเหลืองสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ล าปางกัลยาณี ล าปาง

เด็กหญิงญาดา ขันทา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กชายฐปนรรฆ์ เทียมถนอม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงติณณา ตรงปัญญาโชติ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

เด็กหญิงปวัณรัตน์ อาษากิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

เด็กหญิงชวันรัตน์ ปานทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

เด็กชายปรัตถกร ยะรินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

เด็กชายธนภัทร ศรีกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

เด็กหญิงบุญญิสา ค าทองแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

เด็กชายปัณณ์ธวัล เลิศวิทยากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลยพิทยาคม เลย

เด็กชายพิชญุตม์ พรหมเทศ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลยพิทยาคม เลย

นางสาวภัทราพร นินทรีย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลยพิทยาคม เลย

เด็กหญิงภูมิใจ จงอางจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

เด็กชายจิรทีปต์ สิทธิค า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กชายพชรภณ พร้ิงเพราะ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
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เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

นายณธีนนท์ ป้อมหิน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เด็กหญิงกณิศา ทุพแหม่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงเมริษา แก้วอาษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงสุดาวดี ศรีนุกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กหญิงญาดา ศิริดลธนเกษม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายปองพล กรีพละ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายพงษภัทร รุจิโรจน์อ าไพ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

เด็กชายธีธัช กงสะเด็น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายปัณณ์ ศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กหญิงพรรณธร ไผทรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กชายณัฐกฤตย์ เกษตรเจริญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แต่พันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายกฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

เด็กชายธนัฐถ์ ล่ิมอภิชาต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงธิติกาญจน์ อสัมภินวัฒน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กหญิงจรรยพร แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กหญิงณัชชา สังข์สวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กหญิงอาฟาร่า นิยมเดชา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กชายฟุรกอน เศษระน า มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มุสลิมศึกษา สตูล

เด็กชายอภิรักษ์ สันนก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

เด็กชายกัณฐรากร เมฆี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

เด็กชายกันต์ธีร์ มากโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายปริตร วุฒิปัญญาวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

เด็กชายณัฏฐชัย ยอดกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายธันวา ภู่โทสนธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายวริศ สุวรมงคล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงณัฐนันท์ อดุลย์ธีรโสภณ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงมนัสนันท์ วิเศษมงคลชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายศักดาพนธ์ เพชรชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
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นายภัทร์ไพบูลย์ สกุลศิริธรากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

เด็กชายธนบดี วรกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชช่ัน สระบุรี

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุมานนท์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กหญิงนัฐฐยา อรุณบล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายวิกรานต์ เถาเบา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายสมิทธ์ เตชะกัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

นายปภาวิน โมราขาว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กหญิงศรีจรรยา ชวิตรานุรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กชายสิริภูมิ วงษ์สิทธิชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เด็กหญิงกฤตยา สินมา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายชัยพร จ านงค์หาญ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายพงศ์วรุตม์ รอดโฉม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงจิรัชยา ปล่ังมะณี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงพลอยชมพู เลิศวิลัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายปณิธิ จินดาศักด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

เด็กชายปองคุณ สุหงษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

เด็กหญิงชมพูนุท เชยวัดเกาะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดมดรุณี สุโขทัย

เด็กหญิงญาณิน เดชะปรากรม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดมดรุณี สุโขทัย

นายวรภัทร อุประวรรณา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

เด็กชายภัทร์กฤตย์ ตันสิริภัทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายอธิพัชร์ สิริรัตน์เชาวกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กหญิงอลิชา รุ่งพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

เด็กหญิงจิรชยา ขุนจันทร์ดี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายจิรัสย์ แก้วแสง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงวนหญิง สุพรรณบุรี

เด็กชายดลพัฒน์ ล้ิมจันทร์ทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายจิรัฏฐ์ น่ิมนวลศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงณัฐทิตา พรหมณะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

นายศุภกฤฒ สุขานนท์สวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
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เด็กชายสุวิศิษฏ์ พุ่มอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กชายฐากร มณีวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายณัฐดล บุราคร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายกวินท์ บ ารุงราษฎร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิรินธร สุรินทร์

เด็กชายภัทรพล บุญภา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สิรินธร สุรินทร์

นายปัณณวิชญ์ สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายปาณัปนน จรัสกุลางกูร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กชายภูวิช ยอดอินทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

เด็กหญิงณัชนันทน์ เช้ือชาติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กหญิงปรัญภัทร กามาพร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กชายณัฐสิทธ์ิ พุ่มมาลี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

เด็กหญิงอินทัชฌา โปร่งพรมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภู

เด็กหญิงลฎาภา เพ็ชรวิจิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

เด็กชายเสฏฐพันธ์ อัศวลักษณ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สตรีอ่างทอง อ่างทอง

เด็กหญิงชณิสรา จิตมนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงเกวลิน เรืองวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายภูริคุณ สีนอร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายดนัยเทพ รัตนศรี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายภาคิน ลุนชิตร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงรัชณิชา มาศพันธ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงทิตานัน อิงศิโรรัตน์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายธัญธรณ์ สุวรรณประสิทธ์ิ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุทธิบาก มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายกวิน นาเมืองรักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กหญิงรัชศรัญญ์ หวัง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายกฤติเมธ กิจรังสิกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายพัฒน์ พัฒนขจร มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายภัทรพล จ าปาหอม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เด็กชายพสุ จงอัจฉริยกุล มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายกวิน ชุ่มทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
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เด็กหญิงน่านนัทธีร์ อ่อนชมจันทร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

เด็กชายปุญญพัฒน์ ขัดค า มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายปัณณวิชญ์ กล่ าแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

นางสาวพุฒิพร ล้นเหลือ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

นายชัยชนะ เกษไตรย์กุล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวตวันวิทยา อุบลราชธานี

เด็กชายเทพราชันย์ ทองเหลือง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงกัญญาภัทร เกษเพชร มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กชายณัฐวุฒิ สมปัก มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงปานกมล วานิศวณะทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงธณัฐลิตา วาสโสหา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงปุณยนุช สุระชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เด็กหญิงสายสวรรค์ ทัศราช มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี




