
นางสาวตวษิา ศรมีาโนชญ์
นางสาวฟ้าประทาน รอบรู ้
นายศสวิาพัชญ ์บํารงุเศรษฐพงษ์
นางสาวนุสบา อคัผล
นางสาวศริดา นอ้ยมี
นางมยรุา แสงสวุรรณ์
นางสาวธรีดา ชรูอด
นางสาวณชิากานต ์ลิ)มสวุรรณ
นายกติตพิศ ไชยคําภา
นายเจษฎากร องักลูพัฒนาสขุ
นายนฤพาน รุง่รัตนม์ณีมาศ
นายวชิญพ์ล รอดอยู่
นางสาวสโรชา ธรรมผล
นางสาวอาทติยา หวองสงูเนนิ
นางสาวนภัสรัญช ์รุง่สวา่ง
นายณัฐภมู ิพลายจันทร์
นายรวนิ อยูศ่นูยต์รง
นายวชิยั นาหอ่ม
นางสาวพัณณติา กระวพัีนธ์
นางสาวเพ็ชรรัตน ์ราชฉวาง
นางสาวศศเิพ็ญ คงสขุ
นางสาวกญัธลักษณ์ แกว้นลิ
นางสาวนฤมล ปินะโต
นายมนตร ีหรัิญสทีอง
นายสกุฤต ขาวสําอางค์
นายเทวนาถ จันทรต์รี
นายกรวทิย ์สระประไพ
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โรงเรยีนหอวัง

โรงเรยีนนวลนรดศิวทิยาคมรัชมังคลาภเิษก

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา

วทิยาลัยบรหิารธรุกจิและการทอ่งเที8ยวกรงุเทพ

วทิยาลัยพาณชิยการเชตพุน

โรงเรยีนมัธยมวัดสงิห์

ปทมุธานี โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

สมทุรปราการ โรงเรยีนบดนิเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) สมทุรปราการ

นครปฐม วทิยาลัยเทคนคินครปฐม



นางสาวกนษิฐา เมอืงสอน
นางสาวอมรรัตน ์เหมอืนงาม
นางสาวเสาวณี ณัฎฐประเสรฐิ
นางสาวปวรศิา ทองสลับ
นางสาวณฐพร ขันดํา
นางสภุาพร คณุุกลุเดช
นางสาวนันทรัตน ์นติยพัฒน์
นางสาวอรศิรา ลาภสบิ
นางสาวผกาวรรณ ปันเทยีม
นางสาวสภุาภรณ์ สบืสขุ
นางสาวอรอนงค ์สอนภักดี
นางสาวชลธริา ยอดกนัทา
นายเจษฎา บา้นกรด
นายกติตภิัทร ศริภิาประเสรฐิพร
นายนพดล เกดิชว่ง
นางสาวภัทรภร แกว้เสนา
นางสาวอนงคน์าถ อนิทรบ์หุรั.น
นางสายลม พดุทรัพย์

วทิยาลัยเทคนคิโคกสําโรง

สระบรุี โรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม

กําแพงเพชร โรงเรยีนกําแพงเพชรพทิยาคม

นครสวรรค์ โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์

พจิติร โรงเรยีนตะพานหนิ
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ลพบรุี

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณ์ราชวทิยาลัย ลพบรุี

ภาค จงัหวดั โรงเรยีน ชื�อ-สกลุ



นางสาวชนาภัทร โพธิ�ศรี
นางสาวพัชราภรณ์ โพษะกะ
นางเอมพลอย เพ็ชรสวา่งเกดิ
นางสาวปิยะธดิา จั "นพลแสน
นางสาวจฑุารัตน ์ธงแสนเมอืง
นางสาวนัฐจริา ปิดตาทะโน
นางสาวอารยีา แกว้คณู
นางสาวกชวรรณ อําไพจติร
นางมณีวัฒน ์โสมรักษ์
นางสาวฐติมิา เพชรเลศิ
นางสาวปลายฟ้า สมุาลี
นางวรีนนิทร ์คูโ่นรัมย์
นางสาววนดิา บดสงูเนนิ
นางสาวกญัญาณัฐ มหามาตย์
นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวทิย์
นางสาวองิอร ดวงมาลย์
นางสาวศพัุสศร เห็มรัตน์
นายโชคชยั กลมเกลยีว
นายภมูนิทร ์เกณสาคู
นางสาวรัตตยิาภรณ์ จฬุามณี
นายครองสขุ หารไชย
นางสาวศภุมาศ หอมเทยีม
นางสาวสทุธวิรรณ ประสารรส
นายภาสกร ศรดีางาม
นางสาวพมิพป์ระภา พานพัิฒน์
นางสาวธดิารัตน ์ผอ่งแผว้
นางสาวศมาภรณ์ ปัชชามาตร
นางสาวสทุธนัินต ์จันทมล
นางสาวนันทภัค ปิตวิทิยากลุ
นายทองมว้น ลกีอก
นางสาวณัชชา ชชัวาลย์
นางสาวภัทรานษิฐ ์อยูเ่ย็น
นางสาวกรรณกิาร ์ผวิสะอาด
นางสาวพลอยไพลนิ ชยัสชุาติ
นางสาวกลุพัทธ ์เชื"อชาติ
นางชลลดา ชํานาญ
นายไชยวนิ จะมะรี
นางสาวพัชรนิทร ์นาทองคํา
นางสาวจติตมิา ชศูรวีัน
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โรงเรยีนไทรแกว้วทิยา

หนองคาย โรงเรยีนถอ่นวทิยา

เลย โรงเรยีนเลยพทิยาคม

ขอนแกน่ โรงเรยีนมัญจาศกึษา

มหาสารคาม โรงเรยีนนาเชอืกพทิยาสรรค์

อบุลราชธานี โรงเรยีนสําโรงวทิยาคาร

บรุรัีมย์ โรงเรยีนบวัหลวงวทิยาคม

นครราชสมีา โรงเรยีนอบุลรัตนฯ์ นครราชสมีา

ยโสธร โรงเรยีนสอนแกว้วอ่งไว

สรุนิทร์

โรงเรยีนศขีรภมูพิสิยั

ระยอง วทิยาลัยเทคนคิระยอง

สระแกว้ โรงเรยีนอรัญประเทศ

ภาค จงัหวดั โรงเรยีน ชื�อ-สกลุ

กาฬสนิธุ์ โรงเรยีนรอ่งคํา



นางสาวสวารนิ บญุทา 
นายสทุธพิร อนิทรยี์
นางสาวพรรณ์วไิล จติอารยี์
นางสาวณชิากร ไชยวฒุิ
นายรัตตเิทพ จนิา
นางวมัสลนิ สนุทรเนตร
นางสาวกานดาพร พรมใจมา
นางสาสวภัทรวรรณ ดวงแกว้
นางสาวมาตกิา กนัตก์วี
นางสาวธนัชชา หน่องนอ้ย
นางสาวสพัุตรา ทหิลา้
นางสาวจงรักษ์ ใหมคํ่า
นางสาวปัทมา อน้แกว้
นางสาวรววิรรณ เจรญิผล
นายชยัภัทร ศรทีมุา
นางสาวชลธชิา กลํ+าทอง
นางสาวพลอยวรยี ์ยอดหานาม
นายสวุทิย ์แกว้อสุาห์
นางสาวสนัุนทา บวัเกตุ
นายนนทชยั ทองอนิทร์
นางสาวศภุกานต ์ดดิขํา
นางสาวพรทพิย ์วงศช์ยั
นางสาวพรรษชล สวุรรณ
นางสาวสกุนัญา ตามสมัย

พษิณุโลก โรงเรยีนทรัพยไ์พรวัลยว์ทิยาคม

เพชรบรูณ์ โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์

สโุขทัย วทิยาลัยอาชวีศกึษาสโุขทัย

เชยีงราย โรงเรยีนเวยีงแกน่
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เชยีงใหม่

วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงใหม่
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โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย

โรงเรยีนยพุราชวทิยาลัย

น่าน โรงเรยีนศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์



นางสาวลกูนํ
า ทาทอง
นางสาวมารสิา ทองแพง
นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พมิขุ
นางสาวยภุาวัน เจรญิศักดิ 
นางสาวปณุยนุช เครอืทอง
นางสาวสชุาสนิี จนิดาวงศ์
นางสาววรศิรา อะฆะนัง
นายคชานนท ์สสิมิธิ 
นางอรสา ตรรัีตน์
นายกนตร์พ ีคงกะพันธ์
นายวรวชิ สดุรอด
นางสาวจติรวรรณ บรูณเทศะ
นายอนุพล หลักกําจร
นางสาวสายสดุา ลขิขติ
นางสาวสกลุรัตน ์เดโชศาสตร์
นายณรงคเ์กยีรต ิวุน่ชมุ
นายกอ้งภพ คงณรงค์
นายอศัวพล มดืทอง
นายธรีวฒุ ิจัทรแ์กว้
นางสาวสขลิา คงมาก
นางพนดิา สขุพงษ์
นางสาวธนาภา กลิ0นดี
นางสาวทวิา เทษาวงศ์
นางสาวจตุมิา ไชยสน
นางสาวสริพัิชร ์อิ0มเพชร
นางสาวณชิชา ธํารงคณานนท์
นางสาวณัฐชวัล ไชยคํา

โรงเรยีนนคิมควนขนุนวทิยา

กระบี0 โรงเรยีนลําทับประชานุเคราะห์

ประจวบครีขีันธ์ โรงเรยีนหัวหนิ
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กาญจนบรุี โรงเรยีนนวิฐิราษฎรอ์ปุถัมภ์

สงขลา

โรงเรยีนมหาวชริาวธุ จังหวัดสงขลา

วทิยาลัยอาชวีศกึษาสงขลา

ชมุพร

วทิยาลัยอาชวีศกึษาชมุพร

โรงเรยีนครนพทิยาคม

ตรัง โรงเรยีนหว้ยยอด

พัทลงุ

ภาค จงัหวดั โรงเรยีน ชื�อ-สกลุ


