
รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 
01001 นาย ศรายทุธ ชาญนคร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
01002 นางสาว ฐิติมา ละอองฐิติรัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ 
01003 นางสาว อรสา   พุ่มไม ้ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
01004 นางสาว ราดียะห์ สาเระบอกอ รือเสาะชนูปถมัภ ์ นราธิวาส 
01005 นางสาว ธมลวรรณ นาคเสนา ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 
01006 นาย เรืองวิช  ปัญจารุ พระพฤทยัคอนแวนต ์ กรุงเทพฯ 
01007 นางสาว นรีกานต ์เสาวรส วดัหนองบวั (ปทุมาภิพฒัน)์ จนัทบุรี 
01008 นาย ภานุวฒัน์ สงแสง มธัยมวดันายโรง กรุงเทพฯ 
01009 นาย พีรพล ใจประเสริฐ วดันวลนรดิศ กรุงเทพฯ 
01010 นาย พงศกร พรมทา พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี 
02011 นางสาว รุจิดา สุขใส หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา 
02012 นาย นรพนธ์  คนสูง ศรีสวสัด์ิวิทยาคารจงัหวดัน่าน น่าน 
02013 นางสาว ณัฏฐริกานต ์ค ้าชู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 
02014 นางสาว อุไรวรรณ  สุขผล พิชยัรัตนาคาร ระนอง 
02015 นาย โสภณ  หม่ืนพล มหาวชิราวุธ  จงัหวดัสงขลา สงขลา 
02016 นาย ธีระศกัด์ิ  เกตุอ าไพ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ 
02017 นางสาว โฉมวลี กุตระแสง บา้นโพนแพง เจียรวนนทอ์ุทิศ 5 สกลนคร 
02018 นางสาว ชนกชนม ์ชนะสงคราม สตรีพทัลุง พทัลุง 
02019 นางสาว นิศากร นามวงศ ์ พะทายพิทยาคม นครพนม 
02020 นาง ปวีณา ป่ินทอง ศรีสวสัด์ิวิทยาคารจงัหวดัน่าน น่าน 
03021 นางสาว สุทธิชา รักชุม สตรีพทัลุง พทัลุง 
03022 นาย สมยศ รัตนไพบูลยกิ์จ หนองวลัยเ์ปรียงวิทยา สุพรรณบุรี 
03023 นางสาว สุขใจ สิงสาโร มหาชิราวุธ จงัหวดัสงขลา สงขลา 
03024 นาง พิมพน์ ้าผึ้ง  วรรณสาม มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร 
03025 นาย ณัฐชนน ตาปราบ จตัุรัสวิทยาคาร ชยัภูมิ 
03026 นาย สุชาญสิทธ์ิ หลา้ค า วดัสุทธาวาส ชลบุรี 
03027 นางสาว ภณัฑิลา ตรีปิยรัตน์ รือเสาะชนูปถมัภ ์ นราธิวาส 
03028 นางสาว หทยัภทัร บุตรประโคน พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 
03029 นาย เอกรินทร์  สงคราม ศรีสวสัด์ิวิทยาคารจงัหวดัน่าน น่าน 
03030 นาย ปิยณัฐ  จนัทร์ผอง ไทยคริสเตียน กรุงเทพฯ 
04031 นางสาว จริยาภรณ์  วิเศษศรี พะทายพิทยาคม นครพนม 
04032 นางสาว วิสุตา  อรุณศรี บวัหลวงวิทยาคม บุรีรัมย ์
04033 นางสาว ชนากานต ์ธนนิวฒัน์ สาธิตมศว.ปทุมวนั กรุงเทพฯ 
04034 นางสาว ศิรประภา ใจหนกั วงัทองวิทยา ล าปาง 
04035 นาย ยฟุรี  มามะ รือเสาะชนูปถมัภ ์ นราธิวาส 



04036 นาง กมล  มาแกว้ พทัลุง พทัลุง 
04037 นางสาว สุดารัตน์  สัจจวิโส มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร 
04038 นาย สถาพร สุติบุตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร 
04039 นางสาว ชนาธิป เจ๊ะสะต า ปากน ้าปราณวิทยา ประจวบคีรีขนัธ ์
04040 นางสาว ปิยดา  เกิดดว้ยทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
05041 นางสาว ธนถรณ์  เนตรนิลพฤกษ ์ แม่แจ่ม เชียงใหม ่
05042 นางสาว นพรัตน์ นวลจนัทร์ มหาวชิราวุธ จงัหวดัสงขลา สงขลา 
05043 นางสาว ปัณณิดา ประสานสอน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 
05044 นาง จนัทร  ไวยกสิกรณ์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ ์
05045 นางสาว วีรญา คลงัระหดั ภูเขียว ชยัภูมิ 
05046 นางสาว นิรุสนีย ์เจ๊ะบู ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง 
05047 นางสาว บุณยาพร  สุทธิอาจ มวกเหลก็วิทยา สระบุรี 
05048 นางสาว วรารัตน์ กอ้นทอง อุม้ผางวิทยาคม ตาก 
05049 นางสาว วรารัตน์ อ ่ากร่าง ก าแพงดินพิทยาคม พิจิตร 
05050 นางสาว จนัทร์นิภา ศรีจนัทร์ มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพฯ 
06051 นาย ลิขิต จิตโส ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
06052 นาย ชยตุม ์พรายน ้า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 
06053 นางสาว จริยา  เซง้ใช่ องครักษ ์ นครนายก 
06054 นาย กิตติ สีบุญเรือง เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
06055 นางสาว ประภากร บุญเสมอ บุญวฒันา นครราชสีมา 
06056 นาง เปล่ียมศรี เลิศขามป้อม ภูเขียว ชยัภูมิ 
06057 นาย พลวิชญ ์องัสวสัด์ิ ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ ์
06058 นางสาว มยรัุตน์ ตั้งวิชยั มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
06059 นางสาว ณรัชญา ทองเพช็ร ขขุนัธ ์ ศรีสะเกษ 
06060 นาย ธนากร  โยยรัมย ์ เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย ์
07061 นาง ปิยะนุช สืบสม ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี 
07062 นางสาว ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์ บวัเชดวิทยา สุรินทร์ 
07063 ว่าท่ีร.ต. หญิง พิมพร พนัธ์ศรี ราชวินิต มธัยม กรุงเทพฯ 
07064 ว่าท่ีร.ต. วรัญญู เรือนค า ทุ่งกว๋าววิทยาคม ล าปาง 
07065 นาย จตุพร นามบปุผา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
07066 นางสาว มณัฑนา แจง้กระจ่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ 
07067 นางสาว ณิปุณมา ลอ้มไร่ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
'07068 นางสาว สมพร ดวงส าฤทธ์ิ สระแกว้ สระแกว้ 
07069 นาง ภทัรธีรา มาฆทาน นาสนุ่นวิทยาคม เพชรบูรณ์ 
07070 นางสาว พรทิพย ์ เมืองแกว้ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี 
08071 นาง เกตุกนก  ด่านสัมฤทธ์ิ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 



08072 นางสาว รัชนก ศรีเป่ียม จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ 
08073 นาย วีระพล ศรีโนนม่วง ตนัตรารักษ ์ ชลบุรี 
08074 นางสาว ณัฐริกา ผายเมืองฮุง สว่างแดนดิน สกลนคร 
08075 นาย ธชัธรรม ์ ขติัยศ มธัยมวดัเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ 
08076 นางสาว กนัธิชา เพชรดี พระนารายณ์ ลพบุรี 
08077 นาย สุธิพงษ ์ ใจแกว้ ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย 
08078 นาง รุ่งนภา  วานิชสมบติั บา้นดงน ้าเด่ือ เพชรบูรณ์ 
08079 นาง จินดา ม่ิงขวญั ขขุนัธ ์ ศรีสะเกษ 
08080 นาย ธีระพนัธ์  จุลแกว้ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 
09081 นางสาว ศิริรัตน์  เจนใจ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย 
09082 นางสาว ทิพามล   ศรีวิเชียร มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
09083 นาง กฤตยาภรณ์ ขนัตี พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพฯ 
09084 นาง จนัจิรา เตารัตน ์ ขขุนัธ ์ ศรีสะเกษ 
09085 นาย องักฤษ ไกรดดั หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี 
09086 นาง ปิยะนุช สืบสม ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี 
09087 นางสาว ภรณ์นภา   ทองชู ปากพนงั นครศรีธรรมราช 
09088 นาง ยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ สายบุรี "แจง้ประชาคาร"  ปัตตานี 
09089 นาย สิทธิศกัด์ิ พสุมาตร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี 
09090 นางสาว ลาวรรณ เสนสิงห์ ภูเขียว ชยัภูมิ 
10091 นางสาว ศยามล เมฆวงค ์ จอมทอง เชียงใหม ่
10092 นางสาว เบญจพร อินทรสด นารีนุกูล อุบลราชธานี 
10093 นาย คงกฤช อะทะวงศ ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย 
10094 นาง สุดารัตน์ ค  าอั้น ชยัมงคลพิทยา สุโขทยั 
10095 นาง ปนดัดา ยิม้อยู ่ Traill International School กรุงเทพฯ 
10096 นาย ปองดี ไชยจนัดา บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม 
10097 นางสาว สุดาทิพย ์ ชีนะพนัธ ์ บางเดือนสถิตยพ์ิทยาคม สุราษฎร์ธานี 
10098 นางสาว สุภาพร ก าซา เตรียมทหาร นครนายก 
10099 นางสาว ยวุธิดา ปักโคทานงั บุญวฒันา นครราชสีมา 
10100 นางสาว กุลวิศา ติกุล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี 
11101 นางสาว วราภา สุสิงห์รัตน์ สันติสุข เชียงใหม ่
11102 นางสาว ขนิษฐา หมดัอะหิน ระโนด สงขลา 
11103 นาง อรทยั  ขวญัศกัด์ิ ภูเขียว ชยัภูมิ 
11104 นาง ธิดา ฮาวปินใจ จกัรค าคณาทร จ.ล าพููน ล าพูน 
11105 นางสาว วีรญาดา บางแบ่ง อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี 
11106 นาย พงศพ์นัธ์  ใจจิตร แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย 
11107 นางสาว กรองกาญจน์ แกว้นิมิตร ขขุนัธ ์ ศรีสะเกษ 



11108 นาย ปองพรรค ดว้งนุ่ม ชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์1 สระบุรี 
11109 นาง วรรธนี  ศิริโชติไพบูลย ์ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 
11110 นาย ณัชพงษพ์ฒัน์ คนัธวิวรณ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี 
12111 ร้อยตรี อนุสรณ์ เลียบสูงเนิน เตรียมทหาร นครนายก 
12112 นางสาว สุภคัฉวี  เอี่ยมส าอางค ์ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 
12113 นางสาว ศุภลกัษณ์ ทองสนธิ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี 
12114 นาย วนัชยั  นราวงษ ์ บา้นนา"นายกพิทยากร" นครนายก 
12115 นาย ไพศาล วงษร์ะหงษ ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 
12116 นาง กนกวรรณ สะกีพนัธ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
12117 นาง วรรณนภา ธุววิทย ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
12118 นางสาว อารีวรรณ ขตัติยะวงศ ์ บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม 
12119 นางสาว วิภารัตน์ พะแป่ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี 
12120 นางสาว อุษา จีนเจนกิจ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
13121 นางสาว วราพร รัศมีจาตุรงค ์ ล าปางกลัยาณี ล าปาง 
13122 นาง อารียา ทองค าสุด สตรียะลา ยะลา 
13123 นางสาว ณุจุฑา ธรรมสุเมธ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
13124 นาง สุรีรัตน์ จุย้กระยาง พญารามวิทยา สุรินทร์ 
13125 นาย มนตรี พยงุพนัธ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
13126 นาย ธีร์นวชั นนัตา สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เชียงใหม ่
13127 นางสาว เอ้ืออารีย ์ จานทอง บา้นนา"นายกพิทยากร" นครนายก 
13128 นางสาว พรหทยั ข าพรมราช  สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ กรุงเทพฯ 
13129 นางสาว ลีลาวดี แขกพงศ ์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 
13130 นางสาว จารวี ชูภิรมย ์ ทอ้งเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช 
14131 นางสาว พลอยนดัดา ผาบไชย ดอยหลวงรัชมงัคลาภิเษก เชียงราย 
14132 นาง รุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
14133 นางสาว ณัฐนนัท ์บุญชูช่วย สะเดา“ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์“ สงขลา 
14134 นางสาว พิมณิชา  ทวีบท สตรีนครสวรรค ์ นครสวรรค ์
14135 นางสาว ฮิกมะฮ ์อาแวกะจิ สตรียะลา ยะลา 
14136 นางสาว สุธาสินี สายทอง เทพนารี แพร่ 
14137 นางสาว ประภสัราภรณ์  บาดาล สระแกว้ สระแกว้ 
14138 นาง นุจรี  มะโนมยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
14139 นางสาว กชพร คาค าดวน สว่างแดนดิน สกลนคร 
14140 นาย ภานุวฒัน์ จิตรภิรมย ์ ศรียาภยั ชุมพร 
15141 นางสาว เสาวภาคย ์สังฆานาคินทร์ พทัลุง พทัลุง 
15142 นางสาว ชนกนาฏ  กาญจนภกัด์ิ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 
15143 นางสาว ธนัยช์นก ชูจนัทร์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 



15144 นางสาว เศรษฐนินทร์  เลิศสกุล ขุุนุทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 
15145 นางสาว พชัรพร อ่อนทอง บา้นสวน(จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี 
15146 นางสาว ดวงแข ศรีคุณ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
15147 นาย ธนกฤต  แกว้ทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 
15148 นางสาว จตุพร เฝือชยั ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 
15149 นางสาว ผกาวรรณ  กลางชมภู เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร 
15150 นาย เจนบดินทร์ ยศปินตา เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
16151 นาย ธนศกร ช านาญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
16152 นาย ชาคริตร์ เพ่ิมพูล ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา 
16153 นางสาว อภสัรา  เกตุสุข สระแกว้ สระแกว้ 
16154 นางสาว อรไท คงไพฑูรย ์ ศรียาภยั ชุมพร 
16155 นางสาว ธณัยาภรณ์ ภกัดี พทัลุง พทัลุง 
16156 นางสาว บุษบา เพง็ผอ่ง บางกระทุ่มพทิยาคม พิษณุโลก 
16157 นาย สรายธุ โภคะสุวรรณ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
16158 นางสาว นงลกัษณ์ นกศิริ มธัยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
16159 นางสาว จริยา สุภากิจ สระแกว้ สระแกว้ 
16160 นางสาว กุสุมา เชาวลิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
17161 นางสาว ดลนภา พรร่ืนเริง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร 
17162 นาง นิออนด ์ รอบคอบ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ 
17163 นางสาว ศิริพร   จ๋ิวสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร 
17164 นางสาว กฤษณา  นินทากิจ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
17165 นางสาว ธีรารัตน์  ทองงามดี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
17166 นาง ธนิษฐา ยงยทุธ์ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา 
17167 นางสาว พรรณทิพย ์ นาคศรีค า ศรียาภยั ชุมพร 
17168 นาย อบัดุลเลาะ สารี สายบุรี "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี 
17169 นางสาว นนัทน์ภสั วิรัตน์ภทัธิรากร สารวิทยา กรุงเทพฯ 
17170 นาย อาชนะ แสงวงค ์ นางิ้ววิทยาสรรค ์ ขอนแก่น 
18171 นาย วราพงศ ์ ทองชู พทัลุง พทัลุง 
18172 นาง วชิลดา ค าเขียว เขาชยัสน พทัลุง 
18173 นางสาว จุฑามณี เผา่พงศก์าญจน ์ สระพงัวิทยาคม ชยัภูมิ 
18174 นาย เมธี บุญวิวฒันานนัท ์ จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ 
18175 นางสาว ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวสัด์ิวิทยาคารจงัหวดัน่าน น่าน 
18176 นาง ซารีม๊ะ  ยามู เบญจมราชูทิศ จงัหวดัปัตตานี ปัตตานี 
18177 นางสาว พสัตราภรณ์  ทองมา ตนัหยงมสั นราธิวาส 
18178 นางสาว จารี  สุดจ านงค ์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
18179 นางสาว รุจิลดา นพคุณ เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์ 



 

        

18180 นางสาว นวรัตน์ โสตศิริ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
19181 นาง อุมาพร  ชยัปรีชา อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม 
19182 นาง ปิยวรรณ จุลมูล พทัลุง พทัลุง 
19183 นางสาว สูไวนะ  เบญ็ดาโอะ คมัภีร์วิทยา ยะลา 
19184 นางสาว โนรอูลายดา เจ๊ะอาลี รือเสาะชนูปถมัภ ์ นราธิวาส 
19185 นาย ธน ธนธ ารงกุล ปิยะบุตร์ ลพบุรี 
19186 นาง ยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ สายบุรี "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี 
19187 นาย กิจศกัด์ิ  ชูศรี ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 
19188 นาง จิรารัตน์  ค าผง ขขุนัธ ์ ศรีสะเกษ 
19189 นางสาว วาสนา  ป้ันงาม มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
19190 นาง พรพิมล  เรืองเพง็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
20191 นาย ชาญณรงค ์ สุขชา อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
20192 นางสาว ศศิกานต ์น่ิมด า พะโต๊ะวิทยา ชุมพร 
20193 นางสาว สิธิภรณ์ งามโฉมฉิน ศรียาภยั ชุมพร 
20194 นางสาว สุกญัญา  นาคอน้ เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 
20195 นาง พิกุล ค าภีระปาวงค ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
20196 นาง สุคนธา  โคตรโสภา วาปีปทุม มหาสารคาม 
20197 นางสาว กมลวรรณ  วิชยั ดอนเงินพิทยาคาร มหาสารคาม 
20198 นางสาว นฤมล กิตยาการ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ ์
20199 นางสาว ธิดารัตน์ กนัยะมี เนินสะอาดวิทยาคม พิษณุโลก 
20200 นางสาว จารุวรรณ เมฆเมืองทอง ทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ ์ สุโขทยั 


