
หมายเลข ช่ือ - นามสกุล ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน

1 นางสาว สิริรัตน์ จันทา -

2 นาย วีรพล  ปน สูงเนิน  -

3 นาย ทิชานนท์ ตระพรม -

4 นางสาว พรนัดดา สารกอง -

5 นาย ก่อเกียรติ สุรินทร์ -

6 นาย ญาสุมินทร์ จันปัญญา -

7 นาย นายศุภโชค ย้ิมพังเทียม -

8 นางสาว กุลธิดา สะตือบา -

9 นางสาว ภววรรณ ค าภีร์ -

10 นางสาว นางสาว อภิญญา กลีบกลาง -

11 นาย สิทธิพล กล่ินหอม -

12 นางสาว พัชรินทร์ ทับพิมล -

13 นางสาว อริสรา รัตนพลแสน -

14 นาย อภิศัก ภารวงค์ -

15 นางสาว ฑิตยา  ขันค ากาศ -

16 นาย นายบรรณ์พต พรวาปี -

17 นาง ทัศนีย์ นฤนาทนามกร -

18 นางสาว โรสลาวัลย์ นิยมเดชา -

19 นาย วรภัทร ขันมี -

20 นาย ภูริวัจน์ ติเสส -

21 นาย วันชัย คลังช านาญ -

22 นางสาว ธัญวีร์ พรหมเรือง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

23 นางสาว ศศินิภา ไชยจันทร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

24 นางสาว กฤษติกา วัฒนภราดร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

25 นางสาว ปิมเปรมณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

26 นาย มนัสนันท์ เวียงสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 นางสาว ผกามาศ มะโนชาติ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

28 นางสาว เบญจวดี บุญรอด โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

29 นางสาว อรุษา  ยอดณรงค์ โรงเรียนพัทลุง



30 นาย กฤตนัย ด่านศักด์ิชัย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

31 นางสาว ภัควดี เจิมจอหอ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

32 นางสาว ภัควดี เจิมจอหอ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

33 นาย พีรพงศ์ โยธะพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

34 นางสาว เพียงฟ้า เหลือกนุ้ย โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

35 นางสาว ภัควดี เจิมจอหอ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

36 นางสาว นางสาวป่ินทิพย์ ย่ิงก าแหง โรงเรียนสตรีศึกษา

37 นาย ชัยวัฒน์ อินปาว โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

38 นางสาว ชิดชนก เพชรแกมแก้ว โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

39 นางสาว สุภาวดี โคตรที โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

40 นางสาว ภัณฑิรา แสงยอด โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

41 นางสาว กฤตติกา ใจทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

42 นาย ฐิติพงศ์ ตาลทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

43 นางสาว สุรวิวรรณ ดีทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

44 นาย นายนพรุจ ก่ิวแก้ว โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

45 นางสาว บัณฑิตา จันทร์โสดา โรงเรียนลองวิทยา

46 นางสาว กาญจนา  อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

47 นาย พัชรพงษ์ พวงอินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

48 นางสาว กัลยรัตน์ ป้ันอินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

49 นางสาว สลิลทิพย์ อุปกิจ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

50 นางสาว จิตรลัดดา พลดงนอก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

51 นางสาว อภิญญา ผสมการ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

52 นาย ธนวิน ศักดาบุณยเดชา โรงเรียนวัดราชบพิธ

53 นางสาว พนิดา ดอกสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

54 นางสาว บัญฑิตา ไชยรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี

55 นางสาว ปณิชา คชเสนี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

56 นางสาว ณัฐนรินทร์ ชัยศิริพานิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

57 นางสาว นิษฐา อินหมวก โรงเรียนนราธิวาส

58 นาย ณัฐพร เบ็ญจะขันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

59 นางสาว สุพิชฌา สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ



60 นางสาว ปาริฉัตร น้อยจริง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

61 นางสาว สิริยา สกุลจีน โรงเรียนนราธิวาส

62 นางสาว ปาณิสรา จิตอารีวงค์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

63 นางสาว กุลนิภา ปะ วรรณรัมย์  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

64 นางสาว เบญจกัลยาณี ค าหงษา โรงเรียนสตรีชัยภูููมิ

65 นางสาว หทัยภัทร หัดเก็บ โรงเรียนนราธิวาส

66 นางสาว กัญญาณัฐ ปัดถาวโร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

67 นางสาว วาสิณี อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

68 นางสาว ณัฐณิชา ประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

69 นางสาว นางสาวธีราภรณ์ รักษาเวียง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

70 นางสาว พิมลนาฎ กรีสูงเนิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

71 นางสาว สุดาพร ธนะศรีรีงกูล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

72 นางสาว ณีรนุช ศรีวชิรพรชัย โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

73 นาย อนุชา มากเจริญ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

74 นางสาว นิมมานรดี สักขวา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

75 นางสาว สิริณยา ลอยโต โรงเรียนสตรีนนทบุรี

76 นางสาว เมทิกา นาจประนิล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

77 นาย ภูพิรัฐ ระยับศรี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

78 นางสาว วรรลิดา ศุภศรีอิสระ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

79 นางสาว กุลธิดา สะตือบา โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

80 นาย ธนเทพ จันทร์มณี โรงเรียนสิงห์บุรี

81 นางสาว เทวา มะหิเละ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

82 นาย อัฟนาน บาเกาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

83 นาย อภิวิชญ์ สันหลัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

84 นางสาว รัมภ์รดา นุศาสน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร

85 นางสาว อธิชา หนูจีนเส้ง โรงเรียนพัทลุง

86 นางสาว อามีลา วาอีบาสู โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

87 นางสาว โตนโตน - โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

88 นาย นายศุภโชค พุฒภา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

89 นางสาว มณฑิตา เกล้ียงแก้ว โรงเรียนพนางตุง



90 นาย อัมรีซัน การิแย โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

91 เด็กหญิง อรกมล อินศรี โรงเรียนระโนด

92 นาย ซุลกิฟลี วาโซะ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

93 นาย วีระยุทธ วรพันธโยธิน มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

94 นาย ยศกร ส่ันสะท้าน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

95 นางสาว สุทธิดา หัสสะโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

96 นางสาว วัชลาวลี วัชระ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

97 นาย พีรวิชญ์ ทรัพย์ภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

98 นางสาว สุทธิดา หัสสะโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

99 นาย มงคล ทองเนียม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

100 นางสาว ปิยะพจน์ สิทธิพล โรงเรียนสตรีพังงา

101 นางสาว พรนภา ร่วงเหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุง

102 นางสาว นัทฐิยา สิงห์มูล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

103 นางสาว อาอีซาห์ ยีดาโอ๊ะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

104 นาย อุตตัม ยาดอร์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

105 นางสาว ธัญชนก หงษ์ทอง โรงเรียนพระนารายณ์

106 นางสาว ธนชนก อ่อนทอง โรงเรียนสตูลวิทยา

107 นางสาว พลอยชมพู กุลวิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

108 นาย กรกฤต นาคกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

109 นาย ปิติโรจน์ ทอหุน โรงเรียนวัดราชาธิวาส

110 นางสาว อภิญญา สิทธิศรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

111 นางสาว ขวัญมนัส คล้ายมี โรงเรียนผดุงปัญญา

112 นางสาว ขวัญมนัส คล้ายมี โรงเรียนผดุงปัญญา

113 นางสาว อุทุมพร ภาระนารถ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

114 นางสาว โรจนา ศิริเย็น โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

115 นางสาว วิชญาดา ชูภิรมย์ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

116 นางสาว กุลนิษฐ์ จันโทภาส โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

117 นางสาว ณัฐวิกา การสอาด โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

118 นางสาว นันท์นภัส เจริญย่ิง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

119 นางสาว สุดารัตน์ มัชฌิโม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ



120 นางสาว ญาณิศา พรหมราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ

121 นาย กฤษณพงศ์ กิมเอ๊ะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

122 นางสาว วัชราภรณ์ นวลอ่อน โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

123 นาย ภูวเดช กีรติกมลวุฒิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

124 นางสาว นรีรัตน์ ม่วงทอง โรงเรียนดัดดรุณี

125 นางสาว สุพรเทพ ตุ้มมาตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

126 นางสาว รัชณีย์  เริงนคร โรงเรียนราชินีบูรณะ

127 นางสาว รัตติยา โพธ์ิอุบล โรงเรียนราชินีบูรณะ

128 นางสาว มนัชญา น่วมปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ

129 นางสาว รัชณีย์  เริงนคร โรงเรียนราชินีบูรณะ

130 นางสาว ณัฏฐณิชา พลเดช โรงเรียนอ ามาตย์พานิ ชนุกูล จ.กระบ่ี

131 นางสาว สุดาพร ธนะศรีรังกูล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

132 นางสาว เยาวนาฎ บุญ แนบ โรงเรียนอ ามาตย์พานิ ชนุกูล จ.กระบ่ี

133 นางสาว กรรณิการ์ เกตแก้ว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

134 นางสาว จารุพิชญา ทรัพย์ส่ง โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

135 นาย ภาณุวัชร ล้อมสุขา โรงเรียนวัดราชบพิธ

136 นางสาว ชฎาพร วิริโชติ โรงเรียนมุกดาหาร

137 นาย ไชยเชษฐ์ นนท์ค าวงค์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

138 นาย ไชยเชษฐ์ นนท์ค าวงค์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

139 นางสาว สุชัญญา ผาย พันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร

140 นางสาว ปริศนา หวัง กล่ิน โรงเรียนเมืองกระบ่ี

141 นางสาว ภัทรภร ดิษฐบรรจง โรงเรียนมุกดาหาร

142 นาย กิตติ แก้วพะเนาว์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

143 นาย วรพล จุฑารัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง

144 นาย อานนท์ เพ็งกลับ โรงเรียนสตูลวิทยา

145 นางสาว ปิยาพัชร จันทร์ตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

146 เด็กหญิง กนลรัตน์  ทองสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

147 นางสาว ปาริชาต ประดิษฐ โรงเรียนตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"

148 นาย กรภัทร์ ยงยุทธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

149 นาย ปาณัสม์ ทองขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร



150 นางสาว ปสุตา หอมกุหลาบ โรงเรียนมุกดาหาร

151 นางสาว อารีรัตน์ ยอดสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร

152 นาย นายจาฏุพัจน์ รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

153 นาย ธนกฤต แสนคง โรงเรียนตากพิทยา

154 นางสาว ปัณณพร แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีระนอง

155 นางสาว รุชจรินทร์ เเสนมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

156 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีวิลาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

157 นางสาว อัญชิษฐา นวลสุวรรณ ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

158 นาย อดิเทพ ศรีมันตะ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

159 นางสาว กมลชนก  คล่องดี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

160 นาย อารีฟีน การีย์ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

161 นางสาว นางสาวฑิตยา  ขันค ากาศ โรงเรียนลองวิทยา

162 นางสาว ธัญวรัตม์ เมืองฤทธ์ิ โรงเรียนลองวิทยา

163 นางสาว โซเฟีย กะมาลอ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

164 นางสาว ธนัญญา  เเซ่ย่อง โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

165 นาย ไพศอล วาเตะ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

166 นางสาว อาวาติฟ ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

167 นางสาว ขวัญจิรา สร้อยยังสุข โรงเรียนปัญญาวรคุณ

168 นาย คุปต์ บุญชู โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

169 นางสาว พิมพ์ชนก เพชรคง โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุงจังหวัดยะลา

170 นางสาว จรัส ฟ้า พงศ์วัฒนาพันธ์ุ โรงเรียนสตรีระนอง

171 นางสาว ปุณยาพร ช้ินงูเหลือม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

172 นางสาว พัชรวีร์ พฤกษ์วังขาว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

173 นาย พิทักษ์เดช ชุมไชโย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

174 นางสาว รัชนีกร สมนาค โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

175 นางสาว ฑิตยากร เก้ือเพชร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

176 นาย อริย์ธัช จันซา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

177 นาย อรรถพล จันทะคาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

178 นางสาว ธัญวรัตม์ เมืองฤทธ์ิ โรงเรียนลองวิทยา

179 นาย ภัทรพงศ์ อัตวัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม



180 นางสาว กนกวรรณ เล็บขาว โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

181 นางสาว ธันย์ชนก จูห้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

182 นางสาว สุภาลักษณ์ ท้วมทอง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า

183 นาย อัครพล สาลีผล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า

184 นาย ชัยวัตร แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

185 นางสาว นิศาชล อ่ินค า โรงเรียนวัดพุทธบูชา

186 นางสาว กนกวรรณ อันภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร

187 นางสาว ณิชากร ปุริตาเน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

188 นางสาว ธารารัตน์ ส าเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

189 นาย นายกิตติคุณ ด้วงชะรา โรงเรียนผดุงนารี

190 นาย อธิวัฒน์ นิธิศิริรุ่งภัทร์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

191 นางสาว ภิญญดา กล่อมเกล้ียง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

192 นาย ธนชิต ช่ืนนิรันดร์ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

193 นางสาว ณฐวรรณ บับพาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ

194 นางสาว ศศิชา ตันติวณิชกร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

195 นางสาว ชุติมา เบญจมาศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

196 นางสาว ฮัซวานี หมัดเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

197 นางสาว จอมขวัญ ดวงขวัญ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

198 นางสาว ฐิติมา  ศรีษะพรหม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า

199 นางสาว ธนภรณ์ ไตรธรรม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

200 นางสาว มณฑิรา แสนมะโน โรงเรียนลองวิทยา

201 นางสาว ชุติมณฑน์ พิมพ์สวัสด์ิ โรงเรียนสายน้ าผ้ึง

202 นาย สุรภัสสร์ ใกล้ผล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

203 นางสาว เกริกกนก เตละวานิช โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

204 นางสาว ณฐวรรณ บับพาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ

205 นางสาว ปิยวรรณ เวียงนาค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

206 นางสาว วิภาดา หมัดละ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

207 นางสาว จิราวรรณ สะอาดดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

208 เด็กชาย อิทธิพล ค าพิทุย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

209 นางสาว ธาราทิพย์  พิมพ์บุตร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



210 นางสาว ณัทชา ปานน้ี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

211 นางสาว กานต์พิชชา  มนตรีธนศักด์ิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

212 นางสาว ปิยธิดา จันทร์รุ่งเรือง  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

213 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีมาศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

214 นาย จามร คุณม่ัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

215 นางสาว วรหทัย จันทร์แก้ว โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

216 นางสาว ธนัญญา ดาสนม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

217 นางสาว ทิพยาภรณ์ ผ่านวงศ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

218 นาย ต้นกล้า จันทร์ภู่ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

219 นางสาว นางสาวแก้วตา กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒

220 นางสาว ศศิยากร  อ่ินค าแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

221 นางสาว วิมลรัตน์ ศรีโยหะ โรงเรียนมุกดาหาร

222 นาย ธนกฤต กุลจรัสธาดา โรงเรียนมุกดาหาร

223 นางสาว ภิภัญฌา ชูชมช่ืน โรงเรียนปัญญาวรคุณ

224 นาย ณัฐวุฒิ ติวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร

225 นางสาว ญาณวดี เมาะราษี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

226 นาย วชิรวิทย์ กันยาวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

227 นางสาว วิภาดา พุฒป่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

228 นางสาว นัทฐิยา สิงห์มูล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

229 นางสาว ณัฐรกาญจน์ เช่ียวชาญ โรงเรียนสตรีระนอง

230 นางสาว วาริน วิสมิตะนันท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

231 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ผาบจันสิงห์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

232 นางสาว นิภากร เอ่ียมพิมพันธ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

233 นางสาว วิชุดา นาริวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234 นางสาว เพียงพร บุญปัญญา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

235 นาย สมศักด์ิ ศรีเคลือบ โรงเรียนสิงห์บุรี

236 นางสาว รัชนียา ไม้ดัด โรงเรียนสิงห์บุรี

237 นางสาว จินห์จุฑา ภู่เเพร โรงเรียนสิงห์บุรี

238 นางสาว ณิชชยา สุดประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี

239 นางสาว ชมพูนุช  วงษ์โปร่ง โรงเรียนสิงห์บุรี



240 นางสาว ภัทรปภา น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี

241 นางสาว เมษ์ศินี โตเสวก โรงเรียนสิงห์บุรี

242 นาย นายรัชชานนท์ เทพอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี

243 นางสาว ปภัสรา มาลาศรี โรงเรียนสิงห์บุรี

244 นางสาว พรรษกร  ชะโกฎ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

245 เด็กหญิง นางสาว พลอยสวย กรุดมินบุรี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

246 นางสาว ปภัสสร เสาร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

247 นางสาว วิสสุตา เเย้มสาคร โรงเรียนสิงห์บุรี

248 นาย ธีรภัทร ทองดี โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

249 นาย เพียร เเสงทอง โรงเรียนเมืองกระบ่ี

250 นางสาว ณัฐวิกา การสอาด โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

251 นางสาว พิทยารัตน์ สุขศรีวงษ์ม่ัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

252 นาย อัษฎาวุธ  แข็งกล้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร

253 นางสาว ณัฏฐณิชา บ่อทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

254 นาย โกเมศ  มาลีวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

255 นางสาว โรจนา ศิริเย็น โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

256 นางสาว รัตนพร เตชประภาสรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒

257 นางสาว พิทยารัตน์ สุขศรีวงษ์ม่ัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

258 นางสาว สุจิตรา เนียมขันธ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

259 นางสาว พิมพ์ลภัส สุขเพสน์ โรงเรียนสตรีศึกษา

260 นาย ฐิติพรชัย จันทร์ช่ืน โรงเรียนหนองฉางวิทยา

261 นาย ธนกฤษ จามะรีย์ โรงเรียนทวีธาภิเศก

262 นาย นายนพรุจ ก่ิงแก้ว โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

263 นาย ศุภฤกษ์ ประเสริฐสกุลไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

264 นางสาว ธัญรัตน์ ปราบชะนะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

265 นางสาว ธมลวรรณ ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

266 นางสาว ชลรฎา ไพรค านาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

267 นาย ณัฐธพล เกษรพุด โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

268 นางสาว วิภวานี เพชรมาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

269 นาย ธีรพันธ์ อิงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา



270 นาย ธีรวัฒน์ รุจาคม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

271 นางสาว ปนัดดา สิงห์สาย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

272 นางสาว ชลธิชา พันธุชิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

273 นางสาว ศิริธร หม่ันจิตร โรงเรียนมุกดาหาร 

274 นาย นพณัฐ ก้างออนตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

275 นางสาว ธิดาภร  บุญโสภณ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

276 นางสาว สุวรรณี ต้นกันยา โรงเรียนกัลยาณวัตร

277 นางสาว อักษราภัค ช่ืนนาเสียว โรงเรียนกัลยาณวัตร

278 นางสาว ฐานิตา กรวยสวัสด์ิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

279 นางสาว ฐานิตา กรวยสวัสด์ิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

280 นางสาว ดรุณี เช่ียวชาญโชติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

281 นางสาว อารียา จ้ าดา โรงเรียนกัลยาณวัตร

282 นางสาว วิลาศิณี ศรีจันทร์ฮด โรงเรียนกัลยาณวัตร

283 นางสาว สุภาวดี ช ากรม โรงเรียนกัลยาณวัตร

284 นางสาว กานต์พิชชา มนตรีธนศักด์ิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

285 นางสาว ปุณยาพร ม่ันธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

286 นางสาว จิรวรรณ จันทพล โรงเรียนกัลยาณวัตร

287 นางสาว ศิวลี พุ่มจ าปา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ

288 นางสาว วรรณษา ย้ิมภูผา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ

289 นาย ณฐพัชร์  เอิกเกริก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

290 นางสาว สาวิตรี ชาวดง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

291 นางสาว น.ส.ณิชนันทน์ ธนเกษมสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

292 นางสาว พีรดา เรืองไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

293 นางสาว พรธิดา สิทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

294 นางสาว ณัฐวิภา เทียมทัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

295 นาย พีรวิชญ์ พราหมณ์น้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

296 นางสาว อาริสา ชนะหาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

297 นาย กฤตยชญ์ ศรีเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

298 นาย กฤตยชญ์ ศรีเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

299 นาย กฤตยชญ์ ศรีเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ



300 นางสาว สุกฤตา สมิตินทุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

301 นางสาว ศินุกา วงกะนวน โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

302 นางสาว เมย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ

303 นางสาว นฤมล อินทรา โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

304 นางสาว ทักษพร เอียดสุย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

305 นาย เอกภพ หนูเกตุ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

306 นาย ศุภโชค ศิริสม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

307 นาย อภิวิชญ์ สันหลัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

308 นางสาว ชุจิรา ค าพรหม โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

309 นาย เทียน  วงค์รอบ โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ.อุตรดิตถ์

310 นาย ภาคภูมิ มูลจันทร์ทรง โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ.อุตรดิตถ์

311 นาย ขวัญชัย แจ้งรัมย์ โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ.อุตรดิตถ์

312 นาย เอกอมร เมืองทิพย์ โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ.อุตรดิตถ์

313 นาย จักรพันธ์ อินปา โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ.อุตรดิตถ์

314 นางสาว รัชวลัย สมะบุพ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

315 นางสาว นัซนีน สุปราณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

316 นางสาว วรรวรินทร์ เหมปันดัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

317 นางสาว ภัทรินทร์ เย้ือนจันทึก  โรงเรียนสารคามพิทยาคม

318 นางสาว บุญญาพร รักอยู่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

319 นางสาว กุลณัฐ มะลิทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

320 นางสาว พิมลรัตน์ สืบสัตย์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

321 เด็กชาย รัชติพงษ์ ชัยปราบ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

322 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สุนิติโส โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

323 นางสาว ศาตพร สีดี โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

324 นางสาว จันจิรา ไยสาร โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

325 นางสาว ปาริชาต มองบุญ โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

326 นางสาว จิดาภา บริบูรณ์ โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

327 นางสาว พัชริกา อ่อนแสง โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

328 นางสาว ศรีสุดา สีดี โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

329 นางสาว อารยา ทองดี โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์



330 นางสาว จณิตา ชาพล โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

331 นางสาว ศิริประภาดา ศิริรัตนมานนท์ โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

332 นาย อธิวัฒน์  พาพิมพ์ โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

333 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ชีวโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

334 นางสาว อรุณีย์ สุขจิต โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

335 นาย อธิวัฒน์   พาพิมพ์ โรงเรียนค าเตยอุปถัมถ์

336 นางสาว หทัยรัตน์ ศิริวรรณยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

337 นางสาว ธิดา โคตรธี โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

338 นางสาว เข็มอัปสร พาหา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

339 นางสาว กัลยาภัสร์ ประณีตทอง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

340 นางสาว สุอังคณา จรครบุรี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

341 นางสาว เปรมิกา สกุลย่ังยืนเจริญ โรงเรียนภู่วิทยา

342 นางสาว ปรีชญา  สมจี โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

343 นางสาว ภิราภรณ์  ค าประมวล โรงเรียนเลยพิทยาคม

344 นางสาว อรอุมา นนทจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม

345 นางสาว มณฑกร งานระเบียบ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

346 นางสาว กรกช ลีโกมล โรงเรียนวัดราชาธิวาส

347 นางสาว ธนัตถ์  จินตโกศล โรงเรียนวัดราชาธิวาส

348 นางสาว พรนภา ร่วงเหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุง

349 นาย ไวยวิทย์ พันธ์ศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

350 นาย นายชินวัตร ขัดทรายขาว โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

351 นางสาว นริศรา มีสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

352 นาย พีรพล แฝงธานี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

353 นางสาว ปรรณพัชร อุ่นศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

354 นางสาว อรณิชา ทิพย์คูนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

355 นางสาว พรนภา พรมจันทร์ โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

356 นาย ภูมิพัฒน์ วรฤทธ์ิเรืองอุไร โรงเรียนทวีธาภิเศก

357 นาย ชินภัทร นิลค าวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

358 นางสาว ณัฐิฎา พิทักษ์จินดา โรงเรียนสตรีพัทลุง

359 นางสาว ธิฌัชชา นิยมนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล



360 นางสาว เพชรชบา มองบุญ โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

361 นาย ยุทธนา สามารถ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

362 นางสาว กฤติยาภรณ์ ค ามุงคุณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

363 นาย ประยุทธ์ ชูประดิษฐ์ โรงเรียนสตรียะลา

364 นางสาว พนิดา สุดเลิศพงศ์สิงห์ โรงเรียนสตรียะลา

365 นางสาว กนกวรรณ  นวลวรรณ โรงเรียนสตรียะลา

366 นางสาว กานต์มณี คงเล็ก โรงเรียนสตรียะลา

367 นางสาว ภัทรภรณ์  คงช่วย โรงเรียนสตรียะลา

368 นาย นายธนากร ภู พันเชือก โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 

369 นางสาว ธิญาดา ซ่ือสัตย์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

370 นาย เชาวรินทร์ กุลพรม โรงเรียนน้ าริดวิทยา

371 นางสาว มณฑกานต์    ช่วยบ ารุง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

372 นางสาว ณัฐพร สุวรรณเพ็ชร์ โรงเรียนสตรียะลา

373 นางสาว พรนภา เล่ือนสูงเนิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

374 นางสาว พลอยชมพู กุลวิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

375 นางสาว จิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

376 นางสาว ปิยพร ปิยะโร โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

377 นางสาว ณัฐวรา เเก้วน้อย โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

378 นาย นฤเบศวร์ วายุภักด์ิ โรงเรียนเมืองกระบ่ี

379 นาย กรภัทร์ ยงยุทธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

380 นางสาว พาณิภัค เข็มกลัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

381 นางสาว สวรส แก่นสน โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

382 นางสาว ปนัดดา  ดีห้อย

383 นางสาว นริน  ภูจอมดาว โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

384 นางสาว รตนมน ชนากรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

385 นาย ดาวอังคาร ประมนต์ โรงเรียนเดชอุดม

386 นางสาว อิสริยา วิทิตโชติปรีดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

387 นางสาว สุพิชฌา สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

388 นางสาว อุทุมพร ภาระนารถ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

389 นาย ชนะชัย ภูขีด โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์



390 นาย ชนะชัย ภูขีด โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

391 นางสาว ณิชากร ปุริตาเน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

392 นางสาว อารีรัตน์ กุมพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

393 นางสาว พิฆเณศ สังข์เอ่ียม โรงเรียนยานนาเวศวิทยา

394 นางสาว ชรินรัตน์ ครุฑน้อย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

395 นาย พิชัย ผ่องจิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

396 นาย ธิติ ยศยเลิศ โรงเรียรสตรีสมุทรปราการ

397 นางสาว กนกนิภา แก้วพวง โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

398 นาย นาย วรวุฒิ หวานชะเอม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางเขน

399 นางสาว เมธาวดี ธูพุ่ม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

400 นาย ยศกร ส่ันสะท้าน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

401 นางสาว ปาริชาติ ขวัญเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

402 นางสาว ธันทิวา ทวิสิทธ์ิ โรงเรียนราชินีบูรณะ

403 นางสาว ผกามาศ มะโนชาติ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

404 นาย ธนบูรณ์ ดาเพ็ง โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์

405 นาย ธนากร  วีระศักด์ิ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

406 นาย ดุสิต ชาติราษี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

407 นางสาว เรียงพลอย ช้างต่อ โรงเรียนน้ าริดวิทยา

408 เด็กชาย มูฮัมหมัดคาไซ โต๊ะเส็น โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

409 นาย ศิลป์ศิริ ศรีสุย่ิง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

410 นางสาว สิริกานต์ สระ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

411 เด็กหญิง วิรมณ  รัดคุ่ย โรงเรียนระโนด

412 นางสาว ภาณุมาศ เหลือมหล่อ โรงเรียนสตรีศึกษา

413 นางสาว กานต์ชนิต  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

414 นางสาว นันท์พนิตา พวงทองทิพย์ สัมภวะผล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

415 นางสาว ปุณิกา เพชรดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

416 นางสาว ศิขเรชย์ จิรตรชาญชัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

417 นางสาว กชกร โตวัฒนกิจ โรงเรียนมุกดาหาร

418 นาย วีรภัทร อินทชิต โรงเรียนวัดพุทธบูชา

419 นางสาว ชุตินันท์ โพธิชัย โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์



420 นางสาว วรกมล ระวิโชติ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

421 นางสาว นภัสวรรณ   ป้องกัน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

422 นางสาว ปนัดดา ดีห้อย โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

423 นาย นันทิศ ย่ิงเกียรตินนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก

424 นาย ธนชิต ช่ืนนิรันดร์ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

425 นางสาว พิชชาภา มีศรี โรวเรียนวัดราชาธิวาส

426 นางสาว พิมพ์อัปสร วงษ์ทอน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

427 นางสาว คีตาภัทร ทัพอาษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

428 นาย นราธิป เช้ือส าราญ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

429 นางสาว ศศิยากร  อ่ินค าแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

430 นางสาว ณิชชา ไม้ จันทร์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา

431 นาย ประสิทธ์ิ เอียดเล็ก โรงเรียนนราธิวาส

432 นางสาว ธันย์ชนก จูห้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

433 นางสาว บุษกล เบญจพฤกษ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

434 นางสาว ทิติยาณี มามาตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

435 นางสาว ฐิติกา ดิเรกศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

436 นางสาว ญาณินฐิตา บัวแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

437 นางสาว สุธาวิณี ศิริมาตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

438 นางสาว พิมพ์รภัทร แก้วทน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

439 นางสาว โศรดา พรหมอินทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

440 นางสาว ศิริลักษณ์ ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

441 นางสาว ลักษณา ธัญญภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

442 นางสาว รุ่งรัศมี  ตวนชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

443 นางสาว อารีรัตน์ กุดสงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

444 นางสาว ทิวาพร จินทองหลาบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

445 นางสาว ชนิตา หว้ันเส้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

446 นางสาว อรถญา จ านงชอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

447 นางสาว อารยา อ่อนจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

448 นางสาว อังคณา ประทุมชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

449 นางสาว ธนวรรณ ตุ่นหรัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ



450 นางสาว ธันยกานต์ รอบรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม

451 นางสาว สุธิพร กรมขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

452 นางสาว ศิริฤทัย นานาวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม

453 นางสาว จิราภรณ์ นาวิมาร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

454 นางสาว สาลิตา จ่าทัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

455 นางสาว พิชชาภา ราตบุตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

456 นางสาว พรรณทิพย์ พลเสน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

457 นางสาว นิภานันท์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

458 นางสาว กัญญาลักษ์ กองยม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

459 นาย นราธิป มณีพัทธพงศ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล

460 นางสาว กมลทิพย์ สินทอง โรงเรียนศรัทธาสมุทร

461 นางสาว นันท์นภัส นิลเพชร โรงเรียนศรัทธาสมุทร

462 นางสาว พิชชาภา ราตบุตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

463 นางสาว พิชชาภา ราตบุตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

464 นางสาว ดาราวดี พูนม่น โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

465 นางสาว ศิรินดา พันธ์แสนซา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

466 นางสาว ศศิกานต์ กลับกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

467 นางสาว เปรมกมล คุ้มไข่น้ า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

468 นางสาว เขมภัทร ยังประยูร โรงเรียนศรัทธาสมุทร

469 นางสาว รุจิเรข จิวะนนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

470 นางสาว ศศิอัปสร ปานทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง

471 นางสาว ศศิอัปสร ปานทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง

472 นางสาว กรพินธ์ุ กล่ินบานช่ืน โรงเรียนศรัทธาสมุทร

473 นางสาว อารัมภา ป้องศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม

474 นางสาว กชพรรณ วงษ์วัฒนา โรงเรียนศรัทธาสมุทร

475 นางสาว อาทิต ยา เพ่ิม ผล มหาวิทยาลัยรังสิต

476 นางสาว ณัฐพร แก้วค า โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

477 นาย ณัฐวุฒิ รัตพลที โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

478 นางสาว รัติกร ผลทวี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

479 นางสาว พิมลนาฎ กรีสูงเนิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ



480 นางสาว รัชนีกร สมนาค โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

481 นางสาว รัชนีกร สมนาค โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

482 นางสาว เจนฤทัย ปางชาติ โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์

483 นาย ธีรภัทร โสสุด โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์

484 นางสาว นางสาวปริยากร รัตนวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

485 นาย นาย เชษฐา พิกุลทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม

486 นางสาว ธันยกานต์ รอบรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม

487 นาย ปรมินทร์ โมระศิลปิน โรงเรียนเลยพิทยาคม

488 นางสาว ภัทริกา มะลิวงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง

489 นางสาว วิลาสินี อินทรักษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

490 นางสาว ลาวัลย์ น้อยอยู่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

491 นางสาว ธวัลรัตน์ เหลืองใหม่เอ่ียม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

492 นางสาว ธวัลรัตน์ เหลืองใหม่เอ่ียม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

493 นางสาว หทัยรัตน์ พันธ์วิลัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

494 นางสาว เมธาพร จตุรโมกข์ โรงเรียนสาครพิทยาคม

495 นาย ปิยวัฒน์ ตลับแก้ว โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

496 นางสาว อรปรีญา ฟักโต โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

497 นางสาว โสภิดา พลภิรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

498 นางสาว ปรียารัตน์ ปฐมพุทธิธรรม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

499 นางสาว กาญจนาลักษณ์ มูลละ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ


