
เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ

30001 เดก็หญิง พิญดา ลีลภสัธนพงษ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบี่ น.ส. มาริดา โตะ๊แอ

30002 เดก็หญิง พชรดา ตรีคุณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบี่ นาย คลอ้ย สงัฆะมาศ

30003 เดก็ชาย วโรดม แผน่ทอง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบี่

30004 เดก็ชาย ศกัยศ์รณ์ ชั้นดี อ่าวลึกประชาสรรค์ นาย อดิศกัดิ์ ดงสิงห์

30005 เดก็ชาย จิรภทัร ขาวประภา อ่าวลึกประชาสรรค์

30006 เดก็ชาย ธนายตุ สาระวารี อ่าวลึกประชาสรรค์

30007 เดก็ชาย ณชัพล พงศด์สักรกาํจาย กรพิทกัษศ์ึกษา นาย ปวนิธ์ แกว้งาม

30008 เดก็ชาย พาทิศ แกว้จินดา กรพิทกัษศ์ึกษา นาง คณิศร แสนณรงค์

30009 เดก็ชาย ชานุวฒัน์ นิธิกิตติวฒัน์ กรพิทกัษศ์ึกษา

30010 นาย นฤสิริ เชาวน์ฤทธิ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั น.ส. บุศรา เกียรติอุตสาหกุล

30011 นาย พีรณฐั ชยัสิริโรจน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั

30012 นาย ภีมพศ สีมาวธุ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั

30013 เดก็ชาย ภูวศิษฐ์ เลิศอริยวราเมธ โกศลภทัรวิทย์ นาย ชาํนาญ ศิริเวชยนัต์

30014 เดก็ชาย สุทธิชยั หงษท์อง โกศลภทัรวิทย์

30015 เดก็ชาย จิรภทัร เนียมสวสัดิ์ โกศลภทัรวิทย์

30016 เดก็หญิง อินทุกร สงักรม จินดามณี นาย วรีพงศ์ ไก่แกว้

30017 เดก็ชาย เตชะสิทธิ์ โยธินรัตนกุล จินดามณี

30018 เดก็หญิง ญิชารินทร์ นิธิเมธาพร จินดามณี

30019 นางสาว นฤมล สะสนัติ เจา้พระยาวิทยาคม นาย สมหวงั ผาอินดี

30020 เดก็หญิง พรรณราย ไพศาลมงคลกิจ เจา้พระยาวิทยาคม น.ส. สุกานดา ยาทะเล

30021 นาย ธรรมรัตน์ นวมนาคะ เจา้พระยาวิทยาคม

30022 เดก็ชาย ณฐนนท์ หลาํรอด ชิโนรสวิทยาลยั น.ส. ณฎัฐินี แสงสุข

30023 เดก็หญิง อณัศยา ลิ้มพรจิตรวไิล ชิโนรสวิทยาลยั น.ส. ขนิษฐา เมืองจนัทบุรี

30024 เดก็ชาย ศุภาพล กกกระโทก ชิโนรสวิทยาลยั

30025 เดก็ชาย ดอม รุ่งเรือง เซนตค์าเบรียล นาย ธีรเมธ อาษากิจ

30026 เดก็ชาย อชิรเดช ธีรสถาพร เซนตค์าเบรียล นาย วเิชียร ภคพามงคลชยั

ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557  กลุ่มที ่3  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3)
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30027 เดก็ชาย สิรวชิญ์ ไทยทวไีพศาล เซนตด์อมินิก        น.ส. ทอปัด พน้ภยั

30028 เดก็ชาย พีรศกัดิ์ กลบัเกตุ เซนตด์อมินิก        

30029 เดก็ชาย ปัณณทตั จิตตกูล เซนตด์อมินิก        

30030 เดก็หญิง ภคัวลญัชญ์ สหวงศเ์จริญ เซนตห์ลุยส์ศึกษา นาย สมบตัิ สุทธิรอด

30031 เดก็หญิง นภสัสร เยีย่งยงพนัธุ์ เซนตห์ลุยส์ศึกษา นาย เกียรติศกัดิ์ บุญเพง็

30032 เดก็หญิง สุพิชชา สาธเรศ ฐานปัญญา นาย ปุญชรัศมิ์ นิธิพรพูลศรี

30033 เดก็หญิง วาสนา ชนะ ฐานปัญญา

30034 เดก็ชาย ภทัรจาริน วงศภ์ทัรวรกุล ฐานปัญญา

30035 เดก็หญิง ดรุณี ชาหอม เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สุรีรัตน์ สุขเผอืก

30036 เดก็หญิง ณิชากร เภาชิต เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ศิริพร สงัสีแกว้

30037 เดก็หญิง ใบเฟิร์น อายวุฒัน์ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

30038 เดก็ชาย วรภทัร มตัตะพงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นาง สิลพิชญ์ ประสงัสิต

30039 เดก็หญิง วรนุช มีชนะ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

30040 เดก็หญิง ศุภิสา จนัทนวาณิชวงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

30041 เดก็ชาย ปรวฒัน์ เสมาชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นาย วษิณุ แซ่อุง

30042 เดก็หญิง ณิชาภทัร ตรงจิตธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

30043 นาย เชาวสุ วฒุิเกตุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

30044 เดก็ชาย ธนัยวตั สนใจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ น.ส. จินตนา อุทธบูรณ์

30045 เดก็หญิง เพชรรัตน์ แซ่เตาะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ นาย ปฐมวฒุิ บุตรศรี

30046 เดก็หญิง นทัธมน จนัทร์รุ่งอนนัต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ

30047 เดก็ชาย อนุสรณ์ แซ่โลว้ ไตรมิตรวิทยาลยั น.ส. ณฐัพชัร์ พงษป์ระเสริฐ

30048 เดก็ชาย ธเนศพล เดชาดวงสกุล ไตรมิตรวิทยาลยั น.ส. บุษบง มีฤกษส์ม

30049 เดก็ชาย พิชญะ สิงห์มีศรี ไตรมิตรวิทยาลยั

30050 เดก็ชาย บุญเชิด เลิศบุญยพนัธ์ ทวีธาภิเศก น.ส. พาณี เพชรอินทร์

30051 เดก็ชาย ปรัตถกร ตั้งเกียรติไกร ทวีธาภิเศก น.ส. เกศรา คณฑา

30052 เดก็ชาย กฤษฎิ์ แฝงทรัพย์ ทวีธาภิเศก

หนา้ที ่2



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557  กลุ่มที ่3  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3)

30053 เดก็หญิง ศุภิสรา จิรประยกุตเ์ลิศ ทิวไผง่าม นาย มนู อินทรวเิชียร

30054 เดก็หญิง ธนัยกานต์ ซื่อสตัยส์กุล ทิวไผง่าม นาย สิทธิกร การสมเนตร

30055 เดก็ชาย วนิท์ เอี่ยมแกว้ ทิวไผง่าม

30056 เดก็ชาย สุเมธ ศรีทอง ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ นาง ศศิมา สุทธิอาคาร

30057 เดก็หญิง สกลสุภา เวชวริิยพาณิชย์ ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ นาย สุพล แสงอุ่น

30058 เดก็หญิง เปรมิกา นกยอด ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์

30059 เดก็ชาย เอกภพ แสงสุวรรณเมฆา เทพศิรินทร์ รังสรรค์ ประพนัธ์

30060 เดก็ชาย ฐิติพงศ์ ปัญญาธโฬ เทพศิรินทร์

30061 เดก็หญิง อิสรีย์ อดิศยัสกุลเดช ไทยคริสเตียน นาย นกัรบ บุญถาวร

30062 เดก็หญิง แอบีเกล พลอยวรีย ์  โช ไทยคริสเตียน น.ส. ยพุาพร ล่ามสมบตัิ

30063 เดก็หญิง พิมพช์นก ศิริศกัดิ์กมล ไทยคริสเตียน 

30064 เดก็หญิง กวนิทิพย์ อุดม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ น.ส. ศิริพร จาํปา

30065 เดก็หญิง ทิวากร แซ่เจี่ย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นาย สุไกรฤกษ์ ลดักรูด

30066 เดก็ชาย ศรีนิล เขม็แหลม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

30067 เดก็หญิง สิริลกัษณ์ คลา้ยไชยา นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา น.ส. เปรมจิตต์ วนัยาว

30068 เดก็หญิง ปรายฟ้า หวานใจ นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา น.ส. ชลพรรษ ศรีบุษย์

30069 นาย กฤษฏิ ศรีศกัดาราษฎร์ นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

30070 เดก็ชาย ภาณุพิชญ์  ตนัติผาติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นาง นนัทาศิริ นวะมะรัตน

30071 เดก็ชาย ณฐัวฒุิ ภาระจาํ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ น.ส. บณัฑิตา เกตุชา้ง

30072 เดก็ชาย วรรณไวทย์ วรรณเวก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

30073 เดก็ชาย ปริวฒัน์ สุทธิสถิตพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นาย ศุภชยั เพช็ร์รัตน์

30074 เดก็หญิง วชิรญาณ์ จนัทร์สกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นาย ณฎัฐ์ คุม้หา้งสูง

30075 เดก็หญิง ณฐัธิดา โพธิมาก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

30076 เดก็ชาย ไตรทศ กมลจรัสกิจ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล นาย นิวตัร ตนัไพศาล

30077 เดก็ชาย ศุภศกัดิ์ นกออก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล น.ส. ประภารัตน์ อรุณภู่

30078 เดก็ชาย ธนกฤต ทองเรือง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
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30079 เดก็ชาย สหสัวรรษ สุดดี นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก นาย ชาติชาย อ่อนเจริญ

30080 เดก็ชาย ศรานุรัตน์ นนัตา นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก นาง สมจิตร ปลาบู่ทอง

30081 เดก็ชาย สรวศิ อดิศกัดิ์ฐิติกุล นวลนรดิศวิทยาคม   รัชมงัคลาภิเษก

30082 เดก็หญิง ณฐันนัทพ์ร เพิ่มทรัพย์ นาหลวง น.ส. อาริยา ภูมิดา

30083 เดก็ชาย ชยตุพล พนัธ์เนตร นาหลวง นาง เตชินี เพิ่มทรัพย์

30084 เดก็ชาย สุริยา สายปัญญา นาหลวง

30085 เดก็ชาย ศุภณฐั โตศกัดิ์ตระกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) น.ส. พณันริตาภา สมมณี

30086 เดก็ชาย จิรัฎฐ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

30087 เดก็ชาย ศุภกฤษ จิรธรรมประดบั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

30088 เดก็ชาย สุรนาท อตัจริต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นาง จิรพนัธ์ อตัจริต

30089 เดก็หญิง ศรีสมร มีตน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นาย ธีระวฒัน์ สีหาบุญลี

30090 เดก็หญิง อิสราภรณ์ สกุลวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

30091 เดก็หญิง อนงคไ์พสิฎฐ์ รัชตวงศส์กุล บางเเคเหนือ นาง ศิริวรรณ นารากุล

30092 เดก็หญิง วริศรา เลก็อุทยัพรรณ บางกะปิ น.ส. อรอุรา นภาพนัธ์

30093 เดก็หญิง เพญ็สินี อาวธุปัญญากุล บางกะปิ น.ส. ปิยะมาศ พยคัฆเดช

30094 เดก็หญิง ศศิวมิล ดว้ยสาร บางกะปิ

30095 เดก็ชาย จิรายุ เอื้อจารุพร บางปะกอกวิทยาคม นาย ชุมพร นอ้ยเพง็

30096 เดก็ชาย ภูมิ โขคเสาะแสวง บางปะกอกวิทยาคม

30097 เดก็หญิง วรัญญา แกว้วงษา บางปะกอกวิทยาคม

30098 เดก็หญิง วาสนา เกียรติอรัญ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ครู เพญ็ประภา ปรกสะอาด

30099 เดก็หญิง กานตธ์ีรา ตั้งวงศศ์ุภางค์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ครู วาณี เรืองดิลกรัตน์

30100 เดก็หญิง ณฐัธยาน์ จูฑามาตย์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

30101 นางสาว ราเซีย มูยดิดิน ประชาบาํรุง นาง ธญัลกัษณ์ เกริกไกรวลั

30102 นาย กอ้งกิดากร คชแสง ประชาบาํรุง พระ พชรพล เขื่อนวงค์

30103 นางสาว อจัฉรา นเรนสด ประชาบาํรุง

30104 เดก็ชาย ชยัวฒัน์ บูรณะกิติ พระโขนงพิทยาลยั น.ส. หทยัชนก สิริวฒันพร
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30105 เดก็ชาย ธนศาสตร์ ศุภเสถียร พระโขนงพิทยาลยั

30106 เดก็ชาย อรุณสวสัดิ์ ฆารบุญ พระโขนงพิทยาลยั

30107 เดก็หญิง ชินาภรณ์ เพช็รเยยีน พระตาํหนกัสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวงั น.ส. พชัรินทร์ รุ่มรวย

30108 เดก็หญิง เสียงทิพย์ มีผลกิจ พระตาํหนกัสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวงั

30109 เดก็หญิง อมัพิกา วงศน์ิวฒัน์ พระตาํหนกัสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวงั

30110 เดก็ชาย พลพงษ์ ศิริพงษ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ นาง อุมารัตน์ ราหุล

30111 เดก็ชาย ปุณยวรี์ วงศเ์วยีน พระมารดานิจจานุเคราะห์ นาง กชพรรณ ยปุานนัท์

30112 เดก็หญิง วภิาวี นิตยผลิน พระมารดานิจจานุเคราะห์

30113 เดก็หญิง มธุศร บินซามนั พทุธจกัรวิทยา ครู ฐาปนา นาคประสิทธิ์ศกัดิ์

30114 เดก็ชาย ภูวดล ลิ้มภูวนนท์ เพลินพฒันา นาย ไชยทศัน์ อรัญสุคนธ์

30115 เดก็หญิง อรุโณทยั ศรีอาํไพ เพลินพฒันา

30116 เดก็หญิง อนตัตา สื่อสุวรรณ เพลินพฒันา

30117 เดก็ชาย ธีรภทัร อิ่มใจ โพธิสารพิทยากร นาง รัชนี พฒันรัฐ

30118 เดก็ชาย ทิวากร ลอ้มเวยีง โพธิสารพิทยากร น.ส. โกสุม งามดวงใจ

30119 เดก็ชาย จิรายสุ อยูเ่ยน็ โพธิสารพิทยากร

30120 เดก็หญิง คุณาภรณ์ ยอดแสง มหรรณพาราม นาง อภิรดี วศัราติยานนท์

30121 เดก็หญิง ธนพร ศรีแดน มหรรณพาราม น.ส. ศิริรัตน์ รักญาติ

30122 เดก็หญิง วงคร์ะวี แซ่หลิ่ว มหรรณพาราม 

30123 เดก็หญิง ดวงฤดี อุปรา มกักะสันพิทยา น.ส. อลิสา โพธิ์ศรีทอง

30124 เดก็หญิง อดิศา รุ่งสมยั มกักะสันพิทยา นาย บุญเชิด รักษส์ุวรรณ

30125 เดก็หญิง กนกวรรณ อินทร์งาม มกักะสันพิทยา

30126 เดก็ชาย เกียรติ์ชาย จนัทร์สน มธัยมบา้นบางกะปิ นาย ขวญัชยั เลิศทรัพยไ์พศาล

30127 เดก็ชาย ธนบดี นิคงรัมย์ มธัยมบา้นบางกะปิ น.ส. ประคอง วอนอก

30128 เดก็หญิง เมทินี เนียมหอม มธัยมบา้นบางกะปิ

30129 เดก็หญิง นสิตา ทิพวรรณ์ มธัยมวดันายโรง น.ส. สุรีพร แจง้สวา่ง

30130 เดก็หญิง ปะราลี เลขาลาวณัย์ มธัยมวดันายโรง น.ส. อรสา สิงห์วงษา
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30131 เดก็หญิง จุติพร สุขตะโก มธัยมวดันายโรง

30132 เดก็ชาย วนัชยั ดูสนัเทียะ มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์ นาย เกียรติพงษ์ นุ่มแนบ

30133 เดก็ชาย ปัณณวชิญ์ หวงันิเวศน์กุล มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์

30134 เดก็ชาย กมลลกัษณ์ คาํวงั มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์

30135 เดก็ชาย รติพงศ์ เกษธาํรง มธัยมวดัหนองแขม น.ส. นิตยา พุ่มเพิ่ม

30136 เดก็หญิง กฤติยาภรณ์ เวยีงนนท์ มธัยมวดัหนองแขม

30137 เดก็หญิง เพญ็วรีย์ แจ่มจนัทร์ มธัยมวดัหนองแขม

30138 เดก็หญิง กนกรัตน์ สงวนวงศ์ ยานนาเวศวิทยาคม นาย เอกลกัษณ์ ปิ่นดิลกคุณ

30139 เดก็หญิง มายาวี จูกระโทก ยานนาเวศวิทยาคม น.ส. กิรติยา จุปิติ

30140 เดก็หญิง วรินทรา บุญเพิ่ม ยานนาเวศวิทยาคม

30141 เดก็ชาย ธีรดนย์ ตานพิพฒัน์ โยธินบูรณะ วา่ที่ ร.ต. ภาสชยั แถบกาํปัง

30142 เดก็ชาย ธนกร พาหุถิต โยธินบูรณะ นาย กิตติรัตน์ คาํภา

30143 เดก็ชาย วรีอาชว์ อุ่นหตัถประดิษฐ์ โยธินบูรณะ

30144 เดก็หญิง วนัวสิา มณีพรรณ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน นาย นิรัตฐณนัทร์ กนัยาเลิศ

30145 เดก็หญิง อารยา แผน่ทอง รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

30146 เดก็หญิง ลวณัรัตน์ จัน่รัตน์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

30147 นางสาว นทัมล แสนเสนยา ราชดาํริ น.ส. วภิาจรีย์ สมจิต

30148 เดก็หญิง ทิพปภา กาทอง ราชดาํริ นาย วสนัต์ เลื่องลือ

30149 เดก็หญิง ชุติกาญจน์ แสนเขียววงศ์ ราชดาํริ

30150 เดก็ชาย โชคชยั ชื่นชม ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒ นาย เมธี อนุมณทล

30151 เดก็ชาย สุวภิา ศิรินยั ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒ น.ส. อารี ระงบัพิศม์

30152 เดก็หญิง อรนภา สิมานุรักษ์ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒

30153 เดก็ชาย พงษด์นยั ไทยพิทกัษ์ ราชวินิต (ประถม) นาย มานพ เอี่ยมสอาด

30154 เดก็หญิง กรกนก เมืองเกษม ราชวินิต (ประถม) น.ส. รัชนก พรรณนนท์

30155 เดก็หญิง กรวภิา ดาวแจง้ ราชวินิต (ประถม)

30156 เดก็ชาย ชาคริต ยวงแกว้ ราชวินิต มธัยม นาย วรวฒุิ อาจเดช

หนา้ที ่6



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557  กลุ่มที ่3  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3)

30157 เดก็หญิง แพรวมณี วสุวฏัฏกุล ราชวินิต มธัยม

30158 เดก็หญิง กญัจนพรรษ พิทกัษก์ิจรณกร ราชวินิต มธัยม

30159 เดก็ชาย ภูริช ศรีสุเพชรกุล ราชวินิตบางเขน น.ส. กรรณิกา ใยมะเริง

30160 เดก็ชาย ธนโชติ คงบวรเกียรติ ราชวินิตบางเขน น.ส. อารยา บุญญะดิษฐ

30161 เดก็ชาย สหสัวรรษ ธนสุขสวสัดิ์ ราชวินิตบางเขน

30162 เดก็หญิง นนัทภคั ช่างแกว้ ฤทธิณรงคร์อน น.ส. วไิลลกัษณ์ สมจิตร

30163 เดก็หญิง ญานรี ใจแกว้ ฤทธิณรงคร์อน

30164 นาย ชยัพร ชูเพช็ร ฤทธิณรงคร์อน

30165 เดก็หญิง วริษฐา อุ่นพินิจ ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม น.ส. คุณญัญาภคั ชุมพล

30166 เดก็หญิง มนพร คีรีตะ๊ ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม น.ส. พรพรรณ ศรีอุบล

30167 นาย พศิน ปราบริปู ฤทธิยะวรรณาลยั มธัยม

30168 เดก็หญิง ภคัจิรา ทองนะ ฤทธิยะวรรณาลยั๒ สุทธิศกัดิ์ นนัทวทิย์

30169 เดก็หญิง เมทินี สุภาสูรณ์ ฤทธิยะวรรณาลยั๒ สุทธิรา พ่วงจิดา

30170 เดก็หญิง ญาณจัฉรา ษรแกว้ธมัมงั ฤทธิยะวรรณาลยั๒

30171 เดก็หญิง ชนิตา อ่อนนุช ลาซาล น.ส. สุรางคณา นนทะสร

30172 เดก็หญิง ธญักร ตนัสุวงษ์ ลาซาล นาย วริัช มีชยั

30173 เดก็หญิง มนรดา อนุมานศิริกุล ลาซาล

30174 เดก็หญิง ภณิดา นะพล เลิศหลา้ นาย ภากรณ์ รัตธิจนัทา

30175 เดก็ชาย อิทธิพล นะพล เลิศหลา้

30176 เดก็ชาย รววีฒัน์ สุวรรณศรี เลิศหลา้

30177 เดก็ชาย  ธรณ์  บูรณธรรม เลิศหลา้  ถนนเกษตร-นวมินทร์ น.ส. สุรภา เพชรรัตน์

30178 เดก็หญิง สมญัญา   เพิ่มศิริถาวร เลิศหลา้  ถนนเกษตร-นวมินทร์

30179 เดก็หญิง เบญญาภา สุวรรณนพคุณ เลิศหลา้  ถนนเกษตร-นวมินทร์

30180 เดก็ชาย วานิสสา รุจิพฒันกุล เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก ชลนิชา ลว้นวเิศษ

30181 เดก็ชาย กิตติธชั พฤฒิวรมงคล เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก

30182 เดก็ชาย กฤษฏณ์ฐั ด่านวริุฬหวาณี เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก
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30183 เดก็หญิง พรชิตา โพธิ์เอี่ยม วดัทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) นาย วฒุิกร เลี่ยมยองใย

30184 เดก็หญิง กมลรัตน์ พิมไทย วดัทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)

30185 เดก็หญิง เกวลิน สาริก วดัทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)

30186 เดก็ชาย ชยัพร ศรีตระกูล วดัประดู่ในทรงธรรม นาย กรรภิรมย์ นพรัตน์

30187 เดก็ชาย ณฐัพล กลิ่นสุคนธ์ วดัประดู่ในทรงธรรม

30188 เดก็ชาย บวรรัตน์ มาทองมาก วดัประดู่ในทรงธรรม

30189 เดก็ชาย ธนโชติ วาณิชผดุงธรรม วดัราชบพิธ นาย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

30190 เดก็ชาย อชิรวตัติ์ ถาวรวชัร์นิธิกร วดัราชบพิธ น.ส. รัตนา ลิ้มศรีวานิชกร

30191 เดก็ชาย เอกชาคริต โชครัตนวจิิตร วดัราชบพิธ

30192 เดก็ชาย หสัดิน สาลีลาด วดัราชโอรส นาย ศุภชยั กิ่งรัตน์

30193 เดก็ชาย ธนบูรณ์ ชูศรี วดัราชโอรส

30194 เดก็ชาย พงษดา ศิลปญาณ วดัราชโอรส

30195 เดก็ชาย พรพิพฒัน์ อุปจนัทร์ วดัสระเกศ น.ส. พิลยัพร ดอกมะขาม

30196 เดก็ชาย ธนวฒัน์ โหรวทิย์ วดัสระเกศ น.ส. กรรณ์ธิมา ศรียาเทพ

30197 เดก็ชาย ศุภณฐั เสาร์ทอง วดัสระเกศ

30198 เดก็หญิง ธรชญาน์ จีนทัง่ วดัสังเวช น.ส. พรรณทิพย์ หิรัญบฏั

30199 เดก็หญิง ฌอนนา รักษาพนัธ์ วดัสังเวช น.ส. ชนญัชิดา สายสูง

30200 เดก็หญิง สาวติรี เทพโพธา วดัสังเวช

30201 นาย พศวรี์ อินทร์จนัทร์ วดัสุทธิวราราม น.ส. บุษยา มณฑล

30202 เดก็ชาย ฐวรพงศ์ นอขนุทด วดัสุทธิวราราม น.ส. สารภี สิริสิงห

30203 เดก็ชาย ณภทัร ไชยวภิานนท์ วดัสุทธิวราราม

30204 เดก็ชาย รัฐพงษ์ แจ่งกระจ่าง วดัอุดมรังสี วรพจน์ พุ่มเจริญดี

30205 เดก็ชาย เติมบุญ วรรรสุข วดัอุดมรังสี

30206 เดก็ชาย เทิดเกียรติ ภูนภา วดัอุดมรังสี

30207 เดก็หญิง ณฐักานต์ ประสพสุขโชคมณี วาสุเทวี น.ส. ประทุม ศรแกว้

30208 เดก็หญิง ธญัชนก จึงเกียรติขจร วาสุเทวี
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30209 เดก็หญิง ชิดชนก หลกภิชาติ วาสุเทวี

30210 เดก็หญิง ธิญาภา หวาดอิ่ม วิมุตยารามพิทยากร นาย ปกรณ์พล พวงพนัธ์

30211 เดก็หญิง อาทิตยา บุญนาค วิมุตยารามพิทยากร

30212 นางสาว วรรณมณี สุขวบิูลย์ วิมุตยารามพิทยากร

30213 เดก็ชาย ชชันนัท์ ปานออ ศพอ.วดัวรจรรยาวาส นาง สาํเรือง ปานออ

30214 เดก็ชาย ประลองพล รังสรรค์ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นาย นาํโชค อุ่นเวยีง

30215 เดก็ชาย ดลพร มณฑา ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นาย ยทุธภูมิ ภูมิอีเตี้ย

30216 เดก็ชาย นพปฎล กนกมนสัธาํรง ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์

30217 เดก็หญิง จริยาพร โชคศรีทรัพย์ ศึกษานารี น.ส. เพชรดา วทิยานนท์

30218 เดก็หญิง นนัทิดา พงษค์ิริยาภรณ์ ศึกษานารี

30219 เดก็หญิง อภิชญา ชา้งสีสงัข์ ศึกษานารี

30220 เดก็ชาย ปฏิภาณ อศัวเจริญกุล ศึกษานารีวิทยา น.ส. อารีรัตน์ ใจภกัดี

30221 เดก็ชาย อธัพล หนูวรรณะ ศึกษานารีวิทยา นาย ปวริศร์ วงศส์ุวรรณ

30222 เดก็ชาย วริทธิ์ ผลพนิชรัศมี ศึกษานารีวิทยา

30223 เดก็หญิง สุนารี ฤกษพ์รสวรรค์ ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัราชสิงขร น.ส. แสงสุรีย์ คลุม้กระโทก

30224 เดก็หญิง สุธิดา อู๋ทรัพย์ ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัราชสิงขร

30225 เดก็หญิง ณิศยาธร ศยามานนท์ สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ เหมือนปรารถนพนัธ์บวัหลวง

30226 เดก็หญิง นาถสุชา วงัยายฉิม สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ

30227 เดก็หญิง วาสิตา โพธิ์แหบ สตรีวดัมหาพฤฒารามฯ

30228 นางสาว วรรณรัตน์ ศกัดิ์สุริยา สตรีวดัระฆงั น.ส. นภสัรพี เขมาชีวะ

30229 นางสาว บุศรินทร์ ใจบุญ สตรีวดัระฆงั นาย ภาณุพงษ์ ไชยคง

30230 นางสาว กิดาการ กุลเดชจิตรเจริญ สตรีวดัระฆงั

30231 เดก็หญิง ปอรรัชม์ คมวงศว์วิฒัน์ สตรีวิทยา วา่ที่ ร.ต. ชลสินธุ์ แกว้สีขาว

30232 เดก็หญิง รัญชิดา กฤษฎาจินดารุ่ง สตรีวิทยา นาย ชาญวฒุิ ทองจนัทร์

30233 เดก็หญิง ศศกมล เกียรติโกมล สตรีวิทยา

30234 เดก็ชาย รณชยั นุย้ประสิทธิ์ สตรีวิทยา ๒ นาย รุจน์ หาเรือนทรง
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30235 เดก็หญิง เบญญาภา ตั้งพฒันจิต สตรีวิทยา ๒ นาย ไตรรัตน์ เอี่ยมพนัธ์

30236 เดก็ชาย พฤฒิรัตน์ ศรีอมร สตรีวิทยา ๒ 

30237 เดก็ชาย สุณิชา งามณรงคง์าม สตรีศรีสุริโยทยั มาลยัวรรณ จนัทร

30238 เดก็ชาย กมลกร เบื้องสูง สตรีศรีสุริโยทยั พีรทิพย์ สุคนัธเมศวร์

30239 เดก็ชาย ราชาวดี ฆารกุล สตรีศรีสุริโยทยั

30240 เดก็หญิง วรพินธ์ กล่อมใจ สรรพาวธุ วิทยา นาย สญัญาลกัษณ์ หงษอ์ินทร์

30241 เดก็หญิง อสัมา ภกัดี สรรพาวธุ วิทยา นาง พรรณา พยคัฆชาติ

30242 เดก็หญิง อภิชญา ลือเสียง สรรพาวธุ วิทยา

30243 เดก็ชาย ติณณ ผอ่งจิตอาํไพ สวนกุหลาบวิทยาลยั นาย วรุตม์ วรุตมะ

30244 เดก็ชาย นรุตม์ วงศพ์ุฒ สวนกุหลาบวิทยาลยั

30245 เดก็ชาย พงษพ์ิสุทธิ์ ภาวนานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั

30246 เดก็ชาย นพรัตน์ ทางเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี น.ส. ศิริลกัษณ์ ดาํพะธิก

30247 เดก็ชาย ปรัชญา ปัญโย สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี น.ส. วงเดือน วอ่งระวงั

30248 เดก็หญิง เทอดศิริ แพงไทย สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี

30249 นาย ธนวฒัน์ ศิลา สวนอนนัต์ นาย ธราดล รานรินทร์

30250 นาย อาทิตย์ กลา้หาญ สวนอนนัต์

30251 นาย ณฐักิตติ์ ผวิขาํ สวนอนนัต์

30252 เดก็ชาย สิทธิศกัดิ์ มูลสาร สันติราษฎร์วิทยาลยั นาย ปริญญา ประเทศ

30253 เดก็ชาย ณภทัร ไกรเพชร สันติราษฎร์วิทยาลยั

30254 เดก็ชาย ธนรัฐ สิงห์หิรัญนุสรณ์ สันติราษฎร์วิทยาลยั

30255 เดก็ชาย สุมนสั ชะมะนา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม น.ส. วนัทนา ทวคีุณธรรม

30256 เดก็ชาย ณภทัร คุณวฒัน์ สาธิตพฒันา น.ส. ชมนภสั อุบลเจริญ

น.ส. ไพลิน ชยามาศ

30257 นาย จกัรภทัร อุ่นศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา น.ส. สุพตัรา ทองคาํ

30258 เดก็ชาย วรัตถ์    เพง็แจ่ม สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง นาย อรรถพล นิธิสุนทรพงศ์

30259 เดก็ชาย กฤตาณฐั   โนชยั สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง นาย มสัรอง จนัทร์สุข
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30260 เดก็ชาย ชยางกูร   เพช็รปัญญา สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

30261 เดก็หญิง นริศรา ยศเครือ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั น.ส. อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร

30262 เดก็ชาย ณธชัพงศ์ บุรงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั

30263 เดก็ชาย ณภทัร เกียรติ์พงษล์าภ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั

30264 เดก็ชาย ปพน สุสิกขโกศล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา น.ส. วรรรพณ สงัขเวช

30265 เดก็ชาย ธนัฐกรณ์ ลคันาศิโรรัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา น.ส. เพียงฤทยั พุฒิคุณเกษม

30266 เดก็ชาย ชยตุม์ สงัขสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันา

30267 เดก็หญิง ชนิกานต์ กิ่งแกว้ สามเสนวิทยาลยั นาง ปราณี สุวรรณทตั

30268 เดก็ชาย ธนชั คนศิลป์ สามเสนวิทยาลยั นาย ณฏัฐ์ชฎิล มาอิ่นแกว้

30269 เดก็ชาย วนัมิ่งขวญั กาํเนิดรัตน์ สามเสนวิทยาลยั

30270 เดก็หญิง อุษณี      บางใหญ่ สายนํ้ าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์ วา่ที่ ร.ต. มนตรี ชูแสง

30271 เดก็หญิง ปรัชญล์ภสั นิคมคณารักษ์ สายนํ้ าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์

30272 เดก็หญิง ปิ่นปัก วสิกชาติ สายนํ้ าผึ้ง  ในพระอุปถมัภฯ์

30273 นางสาว กรชนก ทิพยแ์กว้ สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ นาย รชต เปรมฤทยัสกุล

30274 เดก็หญิง สสัสฬสั สรรคม สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์

30275 เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ตระกูลมงคล สายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์

30276 เดก็ชาย อคัรพนัธ์ ทวศีกัดิ์ สายปัญญารังสิต นาย อลีฟ หะยมีะปีเยา๊ะ

30277 เดก็ชาย สหสัวรรษ ธิติธรรม สายปัญญารังสิต นาย สมชาย แสงธรรมวฒุิ

30278 เดก็หญิง เบญจวรรณ เอี่ยมสะอาด สายปัญญารังสิต

30279 เดก็หญิง กุลธิดา พิริยวทิย์ สารวิทยา น.ส. อญัชลี วเิชียรปัญญา

30280 เดก็หญิง รวนินัท์ สุทธิกิติวรกุล สารวิทยา นาย ธเนศ วริิยะมนตรี

30281 เดก็หญิง สุภาลยั เนาวรังสี สารวิทยา

30282 เดก็ชาย ชนวรี์ โชคชยัเกษมสุข สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่ น.ส. นนัทธ์ีรา หนูขาว

30283 เดก็ชาย พิชยัพล ตั้งทวกีูล สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่ นาง ปาลิดา นิธิศวรดา

30284 เดก็ชาย ณพงค์ ทิพวรนิก สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่

30285 นางสาว ณฏัฐณิชา พูลทวี สารสาสน์วิเทศมีนบุรี น.ส. ปุณยนุช สิงห์ประยรู
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30286 นางสาว คุณิตา อพัชินี สารสาสน์วิเทศมีนบุรี 

30287 นางสาว ประภสัสร ปานเกิด สารสาสน์วิเทศมีนบุรี 

30288 เดก็ชาย อรรถวทิย์ มัง่สวสัดิ์ สิริรัตนาธร น.ส. อมัรา พรรณาสุระ

30289 เดก็ชาย ธิปก ชอ้นทอง สิริรัตนาธร นาย ปิติพงศ ์ คงแสน

30290 เดก็ชาย อติชาติ เผา่ภู่ สิริรัตนาธร

30291 เดก็ชาย กณัฑเ์อนก มัง่คัง่ สุรศกัดิ์มนตรี นาย สมพงษ์ จุลดาลยั

30292 เดก็ชาย รชต นาจาํปา สุรศกัดิ์มนตรี น.ส. ศจิดา ฉายอรุณ

30293 เดก็ชาย ธนกร กีรณานนัท์ สุรศกัดิ์มนตรี

30294 เดก็หญิง ปิยะฉตัร ร่มสบาย สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม น.ส. วนัดี พงษอ์ุดมปัญญา

30295 เดก็หญิง พิชชาภา พรหมโชติ สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม น.ส. ยพุยง ยงกิตติคุณา

30296 เดก็ชาย เมธา ดอกบวัตูม สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

30297 เดก็ชาย สิทธิชยั ชยัธมัมะปกรณ์ เเสงอรุณ น.ส. ศุทรา จินดามล

30298 เดก็ชาย ฐนิตา ยขีนุ เเสงอรุณ น.ส. อารียา สุขเกษมสุนทร

30299 เดก็ชาย ภาวนิี คาํมา เเสงอรุณ

30300 เดก็หญิง เกวลิน โกมลกุญชร โสมาภาพฒันา วา่ที่ ร.ต. อรัญ เมืองวงษ์

30301 เดก็ชาย อธิบดี ดีกิตติ อสัสัมชญั นาย ธีรพงษ์ สิงห์ทอง

30302 เดก็ชาย บญัญวตั มุติวฒันาสวสัดิ์ อสัสัมชญั นาย อษัฎา อิ่มสุวรรณวทิยา

30303 เดก็ชาย ธนัยธรณ์ โรจน์มหามงคล อสัสัมชญั

30304 เดก็ชาย กฤษนยั เนติประเสริฐ อสัสัมชญัธนบุรี ธญัญภทัร์ ปุณยมนสัโรจน์

30305 เดก็ชาย ธนกร ศิริสุขวฒันา อสัสัมชญัธนบุรี

30306 เดก็หญิง ปวณีา ตั้งกิจเจริญวงศ์ อสัสัมชญัธนบุรี

30307 เดก็ชาย ทนากรณ์ ศิริบุญมา อาํนวยพิทยา นาย สมบูรณ์ สงวนเชื้อ

30308 เดก็หญิง ภานรินทร์ แซ่ลิ้ม อาํนวยพิทยา

30309 เดก็หญิง สมิตรตรา รอดพน้ อาํนวยพิทยา

30310 เดก็ชาย จุลนสั รัมมะภาพ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครู ทนาศิลป์ ทิพยแ์สง

30311 เดก็หญิง อามีนะฮ์ เพช็รสนัทดั อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครู ภาณุพนัธุ์ สุวฒันนนท์
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30312 เดก็หญิง พนัธ์วษิา สมบูรณ์ศิลป์ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

30313 เดก็หญิง พรธิดา  สกุลสินเพช็ร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นาย ชชัพล ศิริกุล

30314 เดก็ชาย ดนุพล ศรีสวย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นาง รุ่งนภา คงเพช็รศกัดิ์

30315 เดก็หญิง ปริชญา วงษพ์ิมพ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

30316 เดก็หญิง นิดานุช ใจคาํ พระแท่นดงรังวิทยาคาร นาง อณัณ์ชญาน์ ประสมทรัพย์

30317 เดก็หญิง ณิชกานต์ จินดาพล พระแท่นดงรังวิทยาคาร

30318 เดก็หญิง กมลชนก ผวิงาม พระแท่นดงรังวิทยาคาร

30319 เดก็ชาย รัชชานนท์ สุขประเสริฐ วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี นาง ภนัทิญา ปานดาํ

30320 เดก็หญิง ใบพลู มีชา้ง วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี น.ส. ลาวลัย์ นอ้ยอยู่

30321 เดก็หญิง ชนนัรัตน์ จงใจ วิสุทธรังษี  จงัหวดักาญจนบุรี

30322 เดก็ชาย สุธิดา รุ่งสวา่ง สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต น.ส. รุจิเรศ ขลิบศรี

30323 เดก็ชาย ศรีวมิล ไทยเฉลิมชาติ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต นาย อร่าม มธัยะมงักูล

30324 เดก็ชาย กรรภิรมย์ สุขณรงค์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

30325 เดก็ชาย ภานุเดช พฒันโชติ ร่องคาํ นาย วชิระ โคตะโน

30326 นาย พชัรพล เห็มสนาน ร่องคาํ นาง สุภาภรณ์ ภูพลอย

30327 นางสาว สุมชัญา ระดาไสย ร่องคาํ

30328 เดก็ชาย วนัชนะ จนัทคุณ กลัยาณวตัร นาง พรจิตต์ ไกรขนุทศ

30329 เดก็ชาย วงศธร เชิดสูงเนิน กลัยาณวตัร น.ส. รัชนี ภูหลงเพีย

30330 เดก็หญิง พรรณพิชชา หะยาจนัทา กลัยาณวตัร

30331 เดก็หญิง พุทธาสินี ธรรมสารโสภณ ขอนแก่นวิทยายน น.ส. บุษบากร บงแกว้

30332 เดก็ชาย รุจนพ พิทกัษ์ ขอนแก่นวิทยายน นาง ทิพวรรณ บุปผาพรหม

30333 เดก็ชาย ธีรพงษ์ พลตื้อ ขอนแก่นวิทยายน

30334 เดก็หญิง ปริมวลี อุ่นถิ่น มญัจาศึกษา น.ส. ณพสัสอร ชื่นชม

30335 เดก็หญิง อริสา ดอกบวั มญัจาศึกษา นาง นิฤมล จนัทร์ดาเสือ

30336 เดก็หญิง ณฐัวภิา ป้องบุญจนัทร์ มญัจาศึกษา

30337 เดก็หญิง อุไรวรรณ สีมาพล เมืองพลพิทยาคม น.ส. ศศิมา นนัทิยเภรี
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30338 เดก็หญิง พิมพช์นก แสนพรม เมืองพลพิทยาคม นาย พิชยวฒัน์ คเณศรตระกูล

30339 เดก็หญิง นนัทลกัษณ์ สุราวธุ เมืองพลพิทยาคม

30340 เดก็ชาย บุญญฤทธิ์ ลบัเหลี่ยม เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นาย ปัญจพล บุญมณีชยักุล

30341 เดก็ชาย ปุณณวชิ กิจนางหงษ์ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี

30342 เดก็หญิง กานดา ชยัสาครสมุทร เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี

30343 เดก็หญิง นริศรา มิ่งมีชยั ศรียานุสรณ์ น.ส. มานิดา พูลวงษ์

30344 เดก็หญิง ธญัสรร์ จีรบุญธนารัตน์ ศรียานุสรณ์ นาง สุจิตรา สุวรรณภาพ

30345 เดก็หญิง วรรษมน ตระกูลศิริศกัดิ์ ศรียานุสรณ์

30346 เดก็หญิง สุทธิกาญจน์  พิมพส์ิงห์ ดดัดรุณี น.ส. อิงตะวนั แพลูกอินทร์

30347 เดก็หญิง ศจิกา ศิลานนท์ ดดัดรุณี น.ส. สุมาลี ศรประสิทธิ์

30348 เดก็หญิง หญิง วรรณโมลี ดดัดรุณี

30349 เดก็ชาย จตุรพร ทองกร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ นาง เยาวลกัษณ์ แถบทอง

30350 เดก็ชาย มงคล ยิง่รุ่งเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ นาง อุษา โตศิริ

30351 เดก็ชาย ชินวตัร์ อภิวฒัน์ธนกุล เบญจมราชรังสฤษฎิ์

30352 เดก็ชาย ธญัลกัษณ์ วงนาค พนมสารคาม น.ส. วรารัตน์ เขินประติยทุธ

30353 เดก็ชาย เขมริดา ภูบางคา้ พนมสารคาม น.ส. ภคินี เขินประติยทุธ

30354 เดก็ชาย สุพิชชา ชุ่มเมืองเยน็ พนมสารคาม

30355 เดก็หญิง ธญัลกัษณ์ วงนาค พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา" น.ส. วรารัตน์ เขินประติยทุธ

30356 เดก็หญิง สุพิชชา ชุ่มเมืองเยน็ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา" น.ส. ภคินี เขินประติยทุธ

30357 เดก็หญิง เขมริดา ภูบางคา้ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา"

30358 เดก็หญิง อารีรัตน์ พิมพา พทุธิรังสีพิบูล นาง รุ่งรัตน์ โชคพานิชศิริ

30359 เดก็หญิง วรรณวภิา คล่องใจ พทุธิรังสีพิบูล น.ส. สโรชา ภาระจ่า

30360 เดก็หญิง เสาวลกัษณ์ อํ่าหล่อ พทุธิรังสีพิบูล

30361 เดก็หญิง ชาลิสา วรรณอาํไพ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ประไพพรรณ ศุกระศร

30362 เดก็หญิง สุทธีรา ศิริมงคลเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี อรวรรณ เสืออ่วม

30363 เดก็ชาย คณุตม์ อกัษรศิริโอภาส จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี
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30364 เดก็หญิง พิมพล์ภสั กลิ่นชู ชลกนัยานุกูล นาง ศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล

30365 เดก็หญิง รัตติยา โคตรเนตร ชลกนัยานุกูล วา่ที่ ร.ต. เชาวลิต อคัรปัญญาวทิย์

30366 เดก็หญิง วรินสิริ มานสั ชลกนัยานุกูล

30367 เดก็ชาย ภูมิรพี วงษก์ุหลาบ ชลราษฎรอาํรุง นาง กรรณิการ์ หงษเ์จด็

30368 เดก็ชาย กฤตภาส ธญัญเจริญ ชลราษฎรอาํรุง นาง เพชรา ดาํรงทรัพยว์ณิช

30369 เดก็ชาย วรพล ยกุติเมธา ชลราษฎรอาํรุง

30370 เดก็หญิง นภาภร อิสเสงี่ยม พนสัพิทยาคาร นาง วนัทนา ผสมทรัพย์

30371 เดก็หญิง บุษรินทร์ อุทรส พนสัพิทยาคาร นาง นวลจนัทร์ ตุลารักษ์

30372 เดก็หญิง วราลยั สนหลกัสี่ พนสัพิทยาคาร

30373 เดก็หญิง บณัฑิตา โสมกูล สัตหีบวิทยาคม นาง ณฐักมล ทองไทย

30374 เดก็หญิง ชุติภา ศรีเลิศรส สัตหีบวิทยาคม น.ส. ณธิดา ศรีมุงคุณ

30375 นางสาว ภทัรียา คะลีลว้น สัตหีบวิทยาคม

30376 เดก็หญิง เพญ็พิชชา เยน็ฉํ่า สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา น.ส. อธิพร มากพูน

30377 เดก็หญิง ธนชัชา มากนวล สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา นาย ศกัดิ์ดา ทองโสภณ

30378 เดก็หญิง พทัธนนัท ์ บุญศิริธนัยพร สาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา

30379 เดก็หญิง นิชาภา ทองดี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา น.ส. นิธิวรรณ เชาวน์ิธิ

30380 เดก็หญิง กนัตา โปรา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา น.ส. ดวงนภา จัน่คาํ

30381 เดก็ชาย วรชยั วรธงชยั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พหุภาษา

30382 เดก็หญิง ธฤตา ยงชยัหิรัญ สารสาสน์วิเทศชลบุรี น.ส. ฑิฌาภทัร จิตรปรีดา

30383 เดก็หญิง ธนญัญา สุริยาพรพนั สารสาสน์วิเทศชลบุรี

30384 เดก็หญิง ศุริสา กาญจนบตัร สารสาสน์วิเทศชลบุรี

30385 เดก็หญิง สิรินยา สืบสาํราญ โนนกอกวิทยา นาย อุทยั เกลือสีโท

30386 เดก็หญิง รสสุคนธ์ อวดกลา้ โนนกอกวิทยา นาย มานพ ไชยสนัต์

30387 เดก็ชาย ณฐัวฒุิ มรดก โนนกอกวิทยา

30388 เดก็หญิง เณศรา   ปันแดง บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม นาง สายพิน ถิ่นขาม

30389 เดก็ชาย ปภสักรณ์ อึ่งบาํเหน็จ บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม นาย ทนง งามลาภ
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30390 เดก็ชาย ปรัญชา เกตุสูงเนิน บาํเหน็จณรงคว์ิทยาคม

30391 เดก็หญิง ปุณยาพร ผลสนอง สตรีชยัภูมิ นาง จาํนงจิต รัตนวจิารณ์

30392 เดก็หญิง อรุณกมล เจริญวานิชศิษฐ์ สตรีชยัภูมิ นาง นิภาจิตร บวัรอด

30393 เดก็หญิง ปฐมาวดี พรมลา สตรีชยัภูมิ

30394 เดก็ชาย บุญญฤทธิ์ นวลชนะ เมืองหลงัสวน นาง นราภรณ์ ประทานทรัพย์

30395 เดก็ชาย ไพรัตน์ ศรีสมุทร เมืองหลงัสวน นาย ศรีสุวรรณ บรมสุข

30396 เดก็หญิง สุพตัรา ช่วยบาํรุง เมืองหลงัสวน

30397 เดก็ชาย พลช เจี้ยงยี่ ศรียาภยั นาย สมัพนัธ์ ยิง่ยทุธ

30398 เดก็ชาย พชรพล วงศส์ุวฒัน์ ศรียาภยั น.ส. สุพิชญา แกว้พินิจ

30399 เดก็ชาย ปพลภาส มาศวฒันกิจ ศรียาภยั

30400 เดก็ชาย จตุรวทิย์ เมธีวฒันากุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย นาง สายพิน วงษารัตน์

30401 เดก็หญิง สิริกร สีเงิน จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย นาย จุลดิษ วรีศิลป์

30402 นางสาว ดลณพร กนัถารัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

30403 เดก็ชาย ทยากร ทา้วคาํแสน ดาํรงราษฎร์สงเคราะห์ นาง บวรนนัท์ จงัติยานนท์

30404 เดก็ชาย ภูริศกัดิ์ บุญยะวณิชกุล พญาเมง็ราย นาย สิงห์ชาย อิ่นคาํ

30405 เดก็หญิง จารุนนัท์ ขนัคาํ พญาเมง็ราย

30406 เดก็หญิง ชุติมา ดวงกลา้ พญาเมง็ราย

30407 เดก็หญิง แอนจิรา หลวงแสน ฝางชนูปถมัภ์ นาย พิริยวตัร ติใหม่

30408 เดก็หญิง อจัฉราภรณ์ กนัใจ ฝางชนูปถมัภ์

30409 เดก็หญิง จิตรานุช วฒันเกษมสกุล ฝางชนูปถมัภ์

30410 เดก็ชาย ศุภณฐั วฒันวรรณกุล ยพุราชวิทยาลยั นาง ยพุิน ผนัผาย

30411 เดก็ชาย ธนชัชา ไพยารมณ์ ยพุราชวิทยาลยั นาย กิตติพงศ์ ยอดชุมภู

30412 เดก็ชาย กรรณิการ์ กนัธิยะ ยพุราชวิทยาลยั

30413 เดก็หญิง วรัญญาลกัษณ์ ชมชื่น วฒัโนทยัพายพั น.ส. ณฐัยา แสงรัศมีเพญ็

30414 เดก็หญิง วราภรณ์ จอมดวง วฒัโนทยัพายพั นาง ศิรินพร ฤกษว์ฒันสิริกุล

30415 เดก็หญิง ณชัชา ปัญญาต่วน วฒัโนทยัพายพั
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30416 เดก็ชาย วงศธร เดชานุสรณ์ บูรณะรําลึก นาย สุวฒัน์ ไชยประดิษฐ์

30417 เดก็ชาย ธนิน วอ่งวงศ์ บูรณะรําลึก

30418 เดก็ชาย วฒุิกรณ์ หยงสตาร์ บูรณะรําลึก

30419 เดก็ชาย ธรรมนูญ พวงสมบตัิ คลองใหญ่วิทยาคม ทนง สงัวาลย์

30420 เดก็ชาย ลีมน แพน คลองใหญ่วิทยาคม ชไมพร ดวงแกว้

30421 เดก็ชาย รุ่งอรุณ แสนรัตน์ คลองใหญ่วิทยาคม

30422 เดก็ชาย พศวรี์ และอรุณ ตราษตระการคุณ นาง จนัทิรา ผาสุข

30423 เดก็ชาย ธีรัช ชมเชย ตราษตระการคุณ นาย ปัญญา วนัตา

30424 เดก็ชาย วชิญพ์ล ใจสุทธิ ตราษตระการคุณ

30425 เดก็หญิง นภตัรสรณ์ ปะติมา สตรีประเสริฐศิลป์ นาง รัชนี พิณเสนาะ

30426 เดก็หญิง ธมลวรรณ กรมเมือง สตรีประเสริฐศิลป์ น.ส. จีราภา อนนัตน์าวี

30427 เดก็ชาย ไพศาล ซ่ึงเกษม สตรีประเสริฐศิลป์

30428 เดก็ชาย ศุภชยั สอนไว เทศบาล 1 กิตติขจร นาย ศิริพงศ์ ภกัดี

30429 เดก็หญิง ฐิตาภา เนื่องเถื่อน เทศบาล 1 กิตติขจร นาง จิรานุช กาวี

30430 เดก็ชาย วศิรุต โพธา เทศบาล 1 กิตติขจร

30431 เดก็ชาย ณฐัชนนท์ ตาลเงิน ผดุงปัญญา นาง ลัน่ทม ทองชุ่ม

30432 เดก็หญิง ภทัรกนั สงัขท์อง ผดุงปัญญา นาย กฤตพล กนัทิยะ

30433 เดก็หญิง จาํลองลกัษณ์ บุตรกาํเนิด ผดุงปัญญา

30434 เดก็ชาย ปราวณา บุญมี บา้นนา "นายกพิทยากร" น.ส. สุภานี สุวรรณมิตร

30435 เดก็ชาย วฒันศกัดิ์ กิตติวาณิชวงศ์ บา้นนา "นายกพิทยากร" น.ส. เยาวภา จนัทร์เพญ็

30436 เดก็หญิง ปรียา สอาดศรี บา้นนา "นายกพิทยากร"

30437 เดก็ชาย ธนกฤต สุนทรวาทีดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) นาย หริณวทิย์ กนกศิลปธรรม

30438 เดก็ชาย สุวจิกัษณ์ ปาทา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) น.ส. ดวงขวญั รุจจนเวท

30439 เดก็ชาย ศิริพงศ์ จาํปา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม  (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

30440 เดก็หญิง เกวลิน สีสงัข์ คงทองวิทยา น.ส. ชญัญาวรี์ โพธิ์ทองชยัภา

30441 เดก็หญิง ชะลนัตา พรรษา คงทองวิทยา
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30442 เดก็หญิง นิรันดร์รัตน์ ทพัพนัธ์ดี คงทองวิทยา

30443 เดก็หญิง อมรรัตน์ การสนัทดั นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ นาย พีระ โคว้เจริญ

30444 เดก็หญิง ณฐัณิชา ม่วงนา นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ นาย อดิพงษ์ แกว้ศรี

30445 เดก็หญิง ณิชกานต์ ม่วงนา นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวดับางชา้งเหนือ

30446 เดก็ชาย ศุภกร จงเจริญวานิชย์ พระปฐมวิทยาลยั นาง สุวรรณี คู่โนรัมย์

30447 เดก็หญิง โชติกา พุ่มประดิษฐ พระปฐมวิทยาลยั น.ส. กิติยา พ่วงจินดา

30448 เดก็ชาย สิทธิกร ฆายะนานนท์ พระปฐมวิทยาลยั

30449 เดก็ชาย ศกัดิเดชน์ เดชมณี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นาง สุทธิรัตน์ ศรีเกษม

30450 เดก็ชาย สิริวชิญ์ เทพอวยพร ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นาย กปัปิย เลา้เจริญ

30451 เดก็ชาย ญาณนัธร รักธรรม ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

30452 เดก็ชาย ไอลวลิ ศรีตะเจริญไพบูลย์ ยอแซฟ อุปถมัภ์ น.ส. อาทิตยญ์า โพธิ์สวย

30453 เดก็หญิง ปัทมวรรณ นะวาระ ยอแซฟ อุปถมัภ์ นาย นุกูล ส่งสมบูรณ์

30454 เดก็หญิง ธนชัชา อุดมเลิศสิริกุล ยอแซฟ อุปถมัภ์

30455 เดก็หญิง ชุณหกาญจน์ การดาํริห์ ราชินีบูรณะ น.ส. สุภาวดี บุณยะมาน

30456 เดก็หญิง ปัฐทิชา สินอุดมไพศาล ราชินีบูรณะ น.ส. เพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์

30457 เดก็หญิง ศิริลกัษณ์ ช่างพิมพ์ ราชินีบูรณะ

30458 เดก็ชาย ศุภกร ทองคาํดี วดัไร่ขิงวิทยา น.ส. ยพุิน ม่วงนา

30459 เดก็ชาย ศุจินนัท์ ดบัโศรก วดัไร่ขิงวิทยา น.ส. ไปรยา บุบฝาโชติ

30460 เดก็ชาย รุจิรา แสนเสนาะ วดัไร่ขิงวิทยา

30461 เดก็หญิง สุดารัตน์ สระแกว้ วดัหว้ยจรเขว้ิทยาคม นาย แมนรัตน์ รื่นละออ

30462 เดก็หญิง ปัณฑารีย์ วจิารณ์ปรีชา วดัหว้ยจรเขว้ิทยาคม นาง บุญเรือง เฮงผล

30463 เดก็ชาย ปิติณฐั แสงทรัพย์ วดัหว้ยจรเขว้ิทยาคม

30464 นาย เตชภณ พงษเ์วยีง สกลวิทยา นาง ธารารัตน์ ธรรมชาติ

30465 เดก็หญิง ลลิตวรรณ จุย้ประชา สกลวิทยา น.ส. อิสรนนัท์ สิโรรัตนพาณิชย์

30466 เดก็หญิง รุ่งทิพย์ ผอ่งพุธ สกลวิทยา

30467 เดก็หญิง ธญัวรา ปฐมชยัวาลย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นาง ชุตินนัท์ สาแกว้
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30468 เดก็หญิง สิริกนัยา ธุวะชาวสวน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

30469 เดก็หญิง นิชา เอี่ยมพงษไ์พบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

30470 เดก็หญิง อธิชา สุขวบิูลย์ สิรินธรราชวิทยาลยั น.ส. สมคิด มงันอ้ย

30471 เดก็หญิง กรกร โพธิ์ทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นาย กิตติศกัดิ์ ดว้งสุวรรณมณี

30472 เดก็หญิง ธนัยพร ศิริพนัธ์ สิรินธรราชวิทยาลยั

30473 เดก็ชาย กฤษฎารัฐ กุลชนะยทุธ์ สุคนธีรวิทย์ นาย ชรินทร์ รีนบัถือ

30474 เดก็หญิง ณิชากร ยอดชยัพฤกษ์ สุคนธีรวิทย์ น.ส. วรรณิภา ภูไทย

30475 เดก็หญิง พิยดา แซ่องั สุคนธีรวิทย์

30476 เดก็ชาย บุลากร สุวรรณรัมย์ ช่องแมววิทยาคม นาง ศิริธร แหลมจริง

30477 เดก็หญิง ศิริราวรรณ พนัธ์อินทร์ป้อ ช่องแมววิทยาคม

30478 เดก็หญิง พิมลพรรณ ป้องขวา ช่องแมววิทยาคม

30479 เดก็ชาย เอกสิทธิ์ ปัญหาราช บุญวฒันา นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ

30480 เดก็หญิง ณฐัพร หนูธรรมพะเนา บุญวฒันา น.ส. ฐณาภรณ์ มีเกาะ

30481 นางสาว วมิลศิริ เจริญครบุรี บุญวฒันา

30482 เดก็ชาย คณุตม์ เอี่ยมโสภณ ปากช่อง ดร. บุญสนอง สมวงศ์

30483 เดก็หญิง วมิลรัตน์ เอนกนวล ปากช่อง นาย ฐาปกรณ์ รามเกียรติศกัดิ์

30484 เดก็หญิง สุธินนัท์ ยกมณี ปากช่อง

30485 เดก็ชาย พสิษฐ์ ชนะกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นาย โกมล วฒุิมานพ

30486 เดก็ชาย สุรัตน์ นิจสุนกิจ กลัยาณีศรีธรรมราช นาย คมสนัติ คงเสง้

30487 เดก็หญิง ปริยากร มุสิแดง กลัยาณีศรีธรรมราช

30488 เดก็ชาย ศุภกร วรรณเสน จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นาง เจียรนยั สงัสุทธิพงศ์

30489 เดก็หญิง อรวี สาํลีพนัธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นาง จรินทร์ ศรีนวลปาน

30490 เดก็หญิง ปิยนนัท์ ยะกะชยั จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช

30491 นาย ธนจกัร กรุงไกรจกัร์ เบญจมราชูทิศ นาง กญัญา ทองฉิม

30492 นางสาว ชนนัทเ์นตร เขียวเสน เบญจมราชูทิศ

30493 นางสาว อรญา ศรีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ
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30494 นางสาว จิราภรณ์ ถิ่นกาญจน์ เมืองนครศรีธรรมราช นาง อภิญญา การิกาญจน์

30495 นางสาว วไิลลกัษณ์ คาบุตร เมืองนครศรีธรรมราช

30496 นาย สุรศกัดิ์ กาญจนะ เมืองนครศรีธรรมราช

30497 นาย วรรณธงชยั ฤทธาธร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นาง สุวดี หงส์พนัธ์

30498 นางสาว สุนิสา  รัตนอุบล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก น.ส. ยพุาพกัตร์ วงศเ์ลิศประดิษฐ์

30499 นางสาว พนิดา ศิริมาศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก

30500 เดก็หญิง เกตน์ศิรี ทุมทา ชุมแสงชนูทิศ นาย โยธิน พรมพิทกัษ์

30501 เดก็หญิง ประภทัรสร โพธิ์ตุ่น ชุมแสงชนูทิศ นาย นภสักรณ์ จิตรเกษม

30502 เดก็หญิง วรรณภา สิงห์ลอ ชุมแสงชนูทิศ

30503 เดก็หญิง ภรณฏัฐ์ฑา ธนายศพมัฒน์ นครสวรรค์ นาง วรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ

30504 เดก็หญิง ญาณิศา ปิยะราช นครสวรรค์ น.ส. เบญญาภา คูณสระนอ้ย

30505 เดก็ชาย กฤชนทั สมะเณร นครสวรรค์

30506 เดก็ชาย จิรายสุ จุลประภา ไพศาลีพิทยา นาย ชูชยั สีหานอก

30507 เดก็หญิง อมลวรรณ ฤทธิ์จรูญ ไพศาลีพิทยา น.ส. พชัราภา เจริญโพธิ์

30508 เดก็หญิง พิรยา สินสุวรรณ์ ไพศาลีพิทยา

30509 เดก็ชาย นนทวตัน์ ทิมนิ่ม หนองบวั ศิริวรรณ์ ฮอ้สิทธิสมบูรณ์

30510 เดก็ชาย วศิวะ รักนา หนองบวั

30511 เดก็หญิง สิริเพญ็ พบอาชา กสิณธรเซนตป์ีเตอร์ น.ส. ธนวรรธน์ ทองมัน่

30512 เดก็หญิง จิรภิญญา ใจผกู กสิณธรเซนตป์ีเตอร์ น.ส. อโณชา จกัรแกว้

30513 เดก็หญิง สุพิชฌาย์ ชีวพิทกัษผ์ล กสิณธรเซนตป์ีเตอร์

30514 เดก็หญิง ศิริวรินทร์ จาตุรนตร์ัศมี เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ น.ส. สุรีย์ สระศรีสม

30515 เดก็หญิง ปุญญิศา แพรวจิิตร เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นาย ปรีชา รักษาสิริโรจน์

30516 เดก็หญิง กลัยรัตน์วดี เกิดสุวรรณ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์

30517 เดก็ชาย เจษฎาภรณ์ โสภณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นาย พิษณุ เดชใด

30518 เดก็หญิง ฐิติมา ลิ้มแกว้ทวชียั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

30519 เดก็หญิง ดลพร ภู่วจิิตร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
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30520 เดก็ชาย พทัธนนัต์ พนัธุ์อ่อน นครนนทว์ิทยา 2 วดัทินกรนิมิต นาย ทรงพนัธ์ จิตรเที่ยง

30521 เดก็หญิง อารีรัตน์ เผอืกเพิ่ม นครนนทว์ิทยา 2 วดัทินกรนิมิต นาย เอกวทิย์ ศรีเชียงสา

30522 เดก็หญิง เยน็จิต ศรีบวัคลี่ นครนนทว์ิทยา 2 วดัทินกรนิมิต

30523 เดก็ชาย วรัญญู นามกิ่ง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี น.ส. กฤติญา ธนภทัรวฒุิกุล

30524 เดก็หญิง ชชัชนก วรสวสัดิ์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี น.ส. พจนีย์ พลจนัทึก

30525 เดก็หญิง กวนิณา เผอืกสีสุก นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี

30526 เดก็ชาย สุทธิพงศ์ เรืองเทพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นาย เผดจ็ ทิมกลิ่น

30527 เดก็ชาย วศิรุต ปัญญาสิริกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี น.ส. ธนิตา เลาหภิชาติชยั

30528 เดก็ชาย สีหราช เสถียรกอ้งนภา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

30529 เดก็ชาย ชเนษฎ์ เฟื่องกลิ่น เบญจมราชานุสรณ์ น.ส. ปาริชาติ ตะพาบนํ้า

30530 เดก็ชาย กริชรวรี์ ตั้งเสรีกุล เบญจมราชานุสรณ์

30531 เดก็หญิง ชนาภา สระบวั ปากเกร็ด นาง ธีราวลัย์ รื่นกลิ่น

30532 เดก็หญิง ดมิสา วชัระคุปต์ ปากเกร็ด น.ส. ระววิรรณ ทองจนัทร์

30533 เดก็หญิง อภิรดี วงศใ์หญ่ ปากเกร็ด

30534 เดก็ชาย ธนายตุ ถาวรประชา เปรมประชาวฒันา น.ส. ทิพวลัย์ แสวงสุข

30535 เดก็หญิง ศิวชัญา สจัจาสยั เปรมประชาวฒันา น.ส. ธนัยกานต์ วนัดี

30536 เดก็หญิง นทัธมน เชวงวณิชชา เปรมประชาวฒันา

30537 เดก็ชาย ธนพล สิงห์จนัทร์ พระหฤทยันนทบุรี น.ส. พิณชฎา มลิลา

30538 เดก็หญิง ชุติมา เชยเนตร พระหฤทยันนทบุรี นาง แกว้ตา กองสี

30539 เดก็ชาย บุณยเกียรติ รุ่งโชติ พระหฤทยันนทบุรี

30540 เดก็หญิง บวรนนัท์ ดาวเรือง ศรีบุณยานนท์ น.ส. วนัวสิาข์ พรมสาร

30541 เดก็หญิง พรรษา สุขเกษม ศรีบุณยานนท์ น.ส. อรพรรณ จนันิ่ม

30542 เดก็หญิง เจนนิสา วลิยั สตรีนนทบุรี

30543 เดก็หญิง นนัทน์ภสั วสนัตทศัน์ สตรีนนทบุรี นาง ชนาภา ทวทีรัพย์

30544 เดก็ชาย กิตตินนัท์ กิจวาที สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นาย พิชญุตม์ ธาระวงค์

30545 เดก็ชาย พชรพงศ์ กายกลัน่ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี
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30546 เดก็ชาย บุญธิดา สุวรรณะบุณย์ อมัพรไพศาล จริยา ปิ่นมี

30547 เดก็ชาย ปิยธิดา สงวนวงษ์ อมัพรไพศาล เปมิกา นิลรังษี

30548 เดก็ชาย เนตรชนก นาคาํ อมัพรไพศาล

30549 เดก็หญิง ณิชนนัท์ อุตรชน ปัว นาง สุจิตรา ศรีเครือมา

30550 เดก็หญิง กลัยารัตน์ กองบุญเรือง ปัว นาย ชยัยศ จงจิตร

30551 เดก็หญิง ณิชกานต์ มงัคละ ปัว

30552 เดก็ชาย วรรณชยั ไชยสุวรรณ ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน นาย กวนิท์ วงศร์ัตน์

30553 เดก็ชาย ธีรัช ศิริรักษา ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน นาง จุฑามาศ คาํสม

30554 เดก็หญิง มณีวรรณ ธุวะนุติ ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจงัหวดัน่าน

30555 เดก็ชาย พศวตั กาบนนัทา สตรีศรีน่าน นาง มิตรทิรา กาบนนัทา

30556 เดก็ชาย ธิติวฒุิ วงษา สตรีศรีน่าน นาย ธีรพล เป็งมา

30557 เดก็หญิง สุดาพร ชินอินทร์ สตรีศรีน่าน

30558 เดก็หญิง นวพร คุณวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ พิชยั ขวญัทอง

30559 เดก็หญิง สุภาสินี วงศาริยะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ พกัตร์ศรี จอมเสนา

30560 เดก็หญิง ฐิติมา เมืองจนัทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์

30561 เดก็หญิง ภทัรินทร์ สุขไสยาสน์ นางรอง น.ส. ศิริพร ทิพยศิลป์

30562 เดก็หญิง ชญัญาภคั ทะยอมใหม่ นางรอง น.ส. พิชยา นนัทวเิชตพงษ์

30563 เดก็หญิง สิดาพร วริิยะไชโย นางรอง

30564 เดก็ชาย พีรพนธ์ นามไพร ประโคนชยัพิทยาคม น.ส. ดุษณี ปุยะติ

30565 เดก็ชาย นพณฎัฐ์ นพตลุง ประโคนชยัพิทยาคม นาง พนิดา ภณัฑะประทีป

30566 เดก็หญิง ชนิสร สุวรรณเขตร์ ประโคนชยัพิทยาคม

30567 เดก็หญิง โสภิตา บึงจนัทร์ ลาํปลายมาศ น.ส. ลคัณา ทองศรี

30568 เดก็ชาย โยธิน ร่มสบาย ลาํปลายมาศ นาย สิน ตานอ้ย

30569 เดก็ชาย ภาสกร สิมรัมย์ ลาํปลายมาศ

30570 เดก็หญิง ชฎาพร ศรีหินกอง หนองกี่พิทยาคม น.ส. สมพร เรืองไพศาล

30571 เดก็หญิง สุนิสา สุขสาย หนองกี่พิทยาคม
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30572 เดก็หญิง สุปรียา เตน้ไธสง หนองกี่พิทยาคม

30573 เดก็ชาย ณฐัภคั  ดรุมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี น.ส. จีรพร ทองเวยีง

30574 เดก็ชาย พสวตั แตงอ่อน จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี

30575 เดก็ชาย ณฐันนท์ การเดช จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี

30576 เดก็ชาย ชิษณุพงศ์ ปานอย◌ู่ ธญับุรี นาง ชลียา ข่ายทอง

30577 เดก็ชาย รัตนกุล สารบรรณ ธญับุรี นาง กนกวรรณ ศศิธร

30578 นาย ณฐรัฐ ศรีทร ธญับุรี

30579 เดก็ชาย สรวชิญ์ พงษข์จร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยัปทุมธานี นาย นิพนธ์ อาํพฒัน์

30580 เดก็ชาย นนัทชยั ใจกลา้ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยัปทุมธานี นาย เจตน์สฤษฎิ็ ศรีสุวรรณ

30581 เดก็ชาย นุชพร โสดาพกัตร์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยัปทุมธานี

30582 เดก็หญิง ณฐัธิชา บางรุงสงฆ์ แยม้สอาด รังสิต นาย พยงุศกัดิ์ จินดาศรี

30583 เดก็ชาย ไตรพฒัน์ รัศมี แยม้สอาด รังสิต นาง ดวงกมล ชินพงศ์

30584 เดก็ชาย นวภทัร ธรรมวสิน แยม้สอาด รังสิต

30585 เดก็หญิง ศศิลกัษณ์ เเสงหวา้ กุยบุรีวิทยา นาย ประมินทร์ เสพธรรม

30586 เดก็หญิง กรรณิการ์ เกาะกลาง กุยบุรีวิทยา นาย นิติกร รอสูงเนิน

30587 เดก็หญิง วรวรรณ พฒันวงศ์ กุยบุรีวิทยา

30588 เดก็ชาย ไตรภพ จอ้ยร่อย ชยัเกษมวิทยา น.ส. วมิล รอดสุกา

30589 เดก็หญิง กฤษณา ผอ่งใส ชยัเกษมวิทยา นาย กฤติณ ธีระภกัดีธรากุล

30590 เดก็หญิง กุลดา เชื้อชุ่ม ชยัเกษมวิทยา

30591 เดก็หญิง ชลธิชา ลิ้มตระกูล วงัดาลวิทยาคม นาย พชร ดีวงัโพน

30592 นาย ศรัญญู สินถว้ย วงัดาลวิทยาคม

30593 นางสาว กิ่งแกว้ สุนา วงัดาลวิทยาคม

30594 เดก็หญิง แสงทอง พวงมาลยั ท่าเรือ นาง สมถวลิ พฒันถาวร

30595 เดก็ชาย สกลวฒัน์ ณฐัพรลาภิสรา ท่าเรือ น.ส. ปวณีา ธงปราริน

30596 เดก็หญิง วรรณพร แป้นนาค ท่าเรือ

30597 เดก็ชาย ธรรมรัฐ บุญนาค เทศบาสวดัสุธาโภชน์ น.ส. สร้อย ยนิดีจนัทร์
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30598 นางสาว อรวี รบสนัทดั เทศบาสวดัสุธาโภชน์ วา่ที่ ร.ต. ไพบูลย์ นาคนคร

30599 นางสาว จีราวรรณ สิงห์ภา เทศบาสวดัสุธาโภชน์

30600 เดก็หญิง สิริวมิล คงบุญวาสน์ ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล" นาย พฒันพงษ์ อนนัต์

30601 เดก็หญิง ณิชาภทัร พดัทอง ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล" น.ส. สุุธาวลัย์ รักสนอง

30602 เดก็หญิง ปภชัญา อภิรัตนอาํภา ภาชี  "สุนทรวิทยานุกูล"

30603 เดก็ชาย อุกกฤษฎ์ เรืองรุ่ง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์ นาย ศรายทุธ ภาคาแพทย์

30604 เดก็หญิง อรพิณ รักษาสกุล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์ ส.อ. นุกูล แสงสมราษฎร

30605 เดก็หญิง วลิยัวรรณ์ วเิศษพงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมัภ์

30606 เดก็หญิง ลีลภา เรืองนภารัตน์ เชียงคาํวิทยาคม นาง ศุทธิรัตน์ ทองภูมิพนัธ์

30607 นาย สิรวชิญ์ โชติมานนท์ เชียงคาํวิทยาคม นาย สุทิน เรืองนภารัตน์

30608 เดก็ชาย วรปรัชญ์ ชาวเมือง สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

30609 เดก็หญิง อภิษฎา รัตนสกุลวงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา นาย ทวศีกัดิ์ กนัโยไช

30610 เดก็หญิง กณัฐิกา จนัแย ้ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

30611 เดก็หญิง จิดาภา รินทะไชย ตะพานหิน นาง ประเสริฐ วงคาํ

30612 เดก็หญิง จุฑาลกัษณ์ หวงัปรีดาเลิศกุล ตะพานหิน นาง กาญจนา สอนคง

30613 เดก็ชาย ปณพงศ์ ต่อตระกูลวศิิษฎ์ ตะพานหิน

30614 เดก็ชาย ภูผา ไชยชนะ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นาง พินิจ บุญอินทร์

30615 เดก็ชาย สิรภพ จินดาทรา บางมูลนากภูมิวิทยาคม น.ส. พูนเพญ็ โคตรสาขา

30616 เดก็หญิง เบญจรัตน์ ศรีหุ่น บางมูลนากภูมิวิทยาคม

30617 เดก็หญิง พิมใจ ยงับุญช่วย แหลมรังวิทยาคม น.ส. กฤษณา แกว้ตระกูล

30618 เดก็หญิง นุศรา บุญจนัทร์ แหลมรังวิทยาคม นาย พสุธนัย์ จูทยั

30619 เดก็หญิง บุษบา ประไพภกัดิ์ แหลมรังวิทยาคม

30620 เดก็ชาย เดโชพล คาํชาวนา พิษณุโลกพิทยาคม น.ส. พิมทอง อิ่นแกว้

30621 เดก็ชาย สรวชิญ์ อุดมพฒันากร พิษณุโลกพิทยาคม นาย ณฏัฐวฒัน์ จนัทรโท

30622 เดก็ชาย จตุรงค์ พนัมา พิษณุโลกพิทยาคม

30623 เดก็หญิง เฌอมาลย์ สุขผล พทุธชินราชพิทยา นาง พนิตนาฏ รัตนพนิต
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30624 เดก็หญิง ณิชากร กนัเนียม พทุธชินราชพิทยา นาง เรณู สอนปาน

30625 นาย ศุภราช เกตุแกว้ พทุธชินราชพิทยา

30626 เดก็ชาย จีราวฒัน์ ชยัเพช็ร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร น.ส. ศิพร อนนัตธ์ีระชยั

30627 เดก็หญิง ตวงพร ภุมรินทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร

30628 เดก็หญิง พชัรพร นินตะ๊ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร

30629 เดก็หญิง กญัชลิดา เฉลิมไทย คงคาราม นาง สุรีรัตน์ จนัทร์นาค

30630 เดก็หญิง โยษิตา ฉิมเชื้อ คงคาราม นาง วภิารัตน์ เจียมอุย

30631 เดก็หญิง อฐิติยา ปานนอ้ย คงคาราม

30632 เดก็ชาย ศิวกร ตนัติโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี นาย ชยัวฒัน์ องัคตรีรัตน์

30633 เดก็ชาย ดรุณาทร   กาญจโนภาส จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี

30634 เดก็หญิง ณีรนุช   สุดเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัเพชรบุรี

30635 เดก็หญิง ภทัรพร อยูส่บาย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี น.ส. สมพร โชตน์ธนากุล

30636 เดก็ชาย พงศภ์คั บุญณรงค์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี น.ส. พกัตร์ตรีญา รอดสีเสน

30637 เดก็ชาย เธียรไท อินทรไพโรจน์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี

30638 เดก็ชาย พิสิฐชยั พรมภกัดี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ประวณี์นุช วงษพ์านิช

30639 เดก็ชาย ลมมณี องักินนัทน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ไพลิน นวมสุข

30640 เดก็ชาย ณฐัธิดา ปิยนุสรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี

30641 เดก็หญิง อรวรรณ โสภาภกัดิ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี นาย วฑิูรย ์ คุม้หอม

30642 เดก็หญิง โสภณฐั จิตตร์ังษี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี น.ส. นิสากรณ์ ฉิมมี

30643 เดก็ชาย ภาณุพงษ์ รัตนยศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี

30644 เดก็หญิง กมลพรรณ เรืองศรี เมืองศรีเทพ นาง สมจิตร์ กลิ่นหอม

30645 เดก็หญิง วกิานดา ลาดถา เมืองศรีเทพ

30646 เดก็หญิง อญัชิสา อินทองหลาง เมืองศรีเทพ

30647 เดก็ชาย จีรณะ สร้างตระกูล พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ วสิุทธิ์   สิทธิอกัษร

30648 เดก็ชาย ศกัยศ์รณ์ เมืองมานอ้ย พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ อรอนงค์ พลสวสัดิ์

30649 เดก็ชาย ปภสันานนัทน์ รักษน์ุกูล พิริยาลยัจงัหวดัแพร่
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30650 เดก็ชาย พฤทธิ์ ทองริบุรี ภูเก็ตวิทยาลยั น.ส. อภิญญา ภูชิตานุรักษ์

30651 เดก็หญิง ชนิกานต์ นาคเพง็ ภูเก็ตวิทยาลยั น.ส. สุจินตนา ดีบุกสุขลาภ

30652 นาย จีรภทัร พิมานพรหม ภูเก็ตวิทยาลยั

30653 นาย สุรศกัดิ์ มชัะปาโต วาปีปทุม น.ส. วรรณเพญ็ ปาสานะโก

30654 นางสาว อรุณี นอ้ยศรี วาปีปทุม นาย คมสนั สตัตรัตนาํพร

30655 นางสาว ศุภสุตา นครศรี วาปีปทุม

30656 เดก็ชาย เจนจิรา ยางสุด สารคามพิทยาคม นาง พูนศรี จนัทรเจริญ

30657 เดก็ชาย วลัลภา ผาสุตะ สารคามพิทยาคม น.ส. รัศมี ทองเจริญ

30658 เดก็ชาย ศิวพร ขนัสาลี สารคามพิทยาคม

30659 เดก็ชาย อนรรฆ ฐานสนัโดษ สตรีระนอง น.ส. ปิยธิดา นิยมเดชา

30660 เดก็หญิง ณฐัฐา รักไทย สตรีระนอง นาง วาสนา หนูมาก

30661 เดก็หญิง นนัทรัตน์ กลา้ศึก สตรีระนอง

30662 เดก็ชาย ธนากร ถาวรศิริ แกลง"วิทยสถาวร" น.ส. สุรัสวดี สุขยิง่

30663 เดก็ชาย ต่อวงศ์ ตุย้วงศ์ แกลง"วิทยสถาวร" น.ส. สุภาพรรณ เวชศรี

30664 เดก็หญิง นภสัสร แช่ตั้ง แกลง"วิทยสถาวร"

30665 เดก็ชาย อติวชิญ์ ขนัธแกว้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นาย ปณวตัร หาญณรงค์

30666 เดก็หญิง ปาณิสรา โชคบณัทิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นาย อชัฌวฒุิ เปลี่ยนสมยั

30667 เดก็หญิง นทัธ์ชนนั เพลาไทยสงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

30668 เดก็ชาย ดุสิต มัน่ยนืยง มธัยมตากสินระยอง น.ส. กรพินธุ์ ไชยะมะณี

30669 เดก็หญิง พรทิพยภ์า นาไพรวรรณ มธัยมตากสินระยอง น.ส. ปนดัดา ไชยะมะณี

30670 เดก็ชาย นภเศรษฐ์ ผลจนัทร์ มธัยมตากสินระยอง

30671 เดก็ชาย ทฤษฎี ศรีสุข ระยองวิทยาคม น.ส. นิศาลยั สงวนจิต

30672 เดก็หญิง วริัลยพุา วรีะบรรเจิด ระยองวิทยาคม นาง กาญจนา ฉายาลกัษณ์

30673 เดก็ชาย ภาณุพงศ์ ชลสวสัดิ์ ระยองวิทยาคม

30674 เดก็ชาย กอบเกื้อ บุตรสีดา คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์ นาง ขวญัเรือน หมีไพร

30675 เดก็ชาย ภาริษา แสงจนัทร์ คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์ น.ส. นุชนาถ จูงใจ
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30676 เดก็ชาย ทรงกช สุบรรณภาพ คุรุราษฎร์ร์รังสฤษฏ์

30677 เดก็หญิง กญัจนา แม่นแท้ ดรุณา ราชบุรี วิเทศศึกษา วา่ที่ร.ต. หญิง เกศรินทร์ สิงห์โต

30678 เดก็หญิง ฉตัรฑริกา เอี้ยวสุวรรณ ดรุณา ราชบุรี วิเทศศึกษา

30679 เดก็ชาย อนาวนิ กอประเสริฐสุด ดรุณา ราชบุรี วิเทศศึกษา

30680 เดก็ชาย บณัฑิต ดวงสิทธิชยั เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภกัดี) นาย ชชัชยั ลีลาสินธุชยั

30681 เดก็หญิง ธิษณามดี พากิโต เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภกัดี)

30682 เดก็หญิง คาํพุธ พ่วงพกัตร์ เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภกัดี)

30683 เดก็หญิง สุรัตน มุรธาวานิช นารีวฒุิ น.ส. จุฑามาส เชิญธงไชย

30684 เดก็หญิง ศิริพร แซ่ตัน๊ นารีวฒุิ น.ส. มลประภา ใจรื่น

30685 เดก็หญิง กลัยกร เรืองรอง นารีวฒุิ

30686 เดก็ชาย ณฐัฏธ์กรณ์ สิงห์จนัทร์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั น.ส. บงัอร สิงห์โตทอง

30687 เดก็หญิง ศุภิสรา ปัญญาดิลกพงศ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั

30688 เดก็หญิง พิชญาภา ศกัดิ์สมพงศ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั

30689 เดก็ชาย สิรวชิญ์ ภมร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นาง นิตยาภรณ์ เอี่ยมสอาด

30690 เดก็หญิง พีรดา รุ่งพรชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นาง ณฐพร พรหมโม

30691 เดก็หญิง ธนอร บาํรุงเชาวเ์กษม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

30692 เดก็ชาย ธิติ คงคลา้ย วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์ นาย ณฐัวฒุิ ศุภกรวรากุล

30693 เดก็ชาย พงศธ์ร คล่องแคล่ว วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์ น.ส. นุชรินทร์ มนพิลึก

30694 เดก็ชาย กชมน วนพานิช วดับา้นโป่ง"สามคัคีคุณูปถมัภ"์

30695 เดก็ชาย ชนาธิป สงจนัทึก ชยับาดาลวิทยา น.ส. จกัษณา  บวับาน

30696 เดก็หญิง ดวงมณี กลิ่นจนัทร์ ชยับาดาลวิทยา นาง พชัราภรณ์ โพธิ์ดี

30697 เดก็ชาย ภทัรพงศ์ แสงทอง ชยับาดาลวิทยา

30698 เดก็หญิง ขนิษฐา พฒันเจริญ บา้นชีวิทยา น.ส. กลัยา ภู่หอ้ย

30699 เดก็หญิง ภคัจิรา กนัทอง บา้นชีวิทยา

30700 เดก็หญิง สิรินนัท์ สุขสอาด บา้นชีวิทยา

30701 เดก็ชาย ทพัพ์ มนเทียนทอง บา้นหมี่วิทยา ครู กิตติภทัทาณฐั ศุภวชิญพ์ิสิฐกุล
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30702 เดก็ชาย สรรพวทิ โพนาคา บา้นหมี่วิทยา

30703 เดก็ชาย สุทศัน์ ปาลวฒัน์ บา้นหมี่วิทยา

30704 เดก็ชาย ธนทตั ประจนัทร์บาล ปิยะบุตร์ น.ส. รําไพ ขลิบเงิน

30705 เดก็หญิง รุจรวี แซ่อึ้ง ปิยะบุตร์ น.ส. สิริกร ชิดชอบ

30706 เดก็หญิง อรปรียา สวนศรี ปิยะบุตร์

30707 เดก็ชาย วนัชยั ทดัมาลา วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์ นาย ณรงคศ์กัดิ์ ทองมี

30708 เดก็หญิง ดลนภา พนักลัน่ วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์ น.ส. ขวญัฤทยั แกว้กล่อม

30709 เดก็ชาย อนุรักษ์ สีกา วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์

30710 เดก็หญิง ณฐัธิดา ป้านทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นาย ฉตัรชยั พนัธุ

30711 เดก็ชาย ชยัชนะ สุวฒันพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นาง สุณีวรรณ หยดยอ้ย

30712 นางสาว พรรณพิไล เสือคนอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

30713 เดก็ชาย ผดุงเกียรติ เลก็ศรี บุญวาทยว์ิทยาลยั น.ส. ขณิฐภรณ์ พหรมปลูก

30714 เดก็หญิง นิลาวลัย์ แซ่ตั้ง บุญวาทยว์ิทยาลยั นาย เฉลิมคุณ มดัฉิมา

30715 นาย กนัตพิชญ์ มีธรรม บุญวาทยว์ิทยาลยั

30716 เดก็หญิง อารยา ตาแสน ลาํปางกลัยาณี วา่ที่ ร.ต. นิกร ตนัชุ่ม

30717 เดก็หญิง หนึ่งฤทยั ใจกลม ลาํปางกลัยาณี น.ส. หทยัชนก ไชยวงศ์

30718 เดก็หญิง ธญัพิชชา เตชะวงศ์ ลาํปางกลัยาณี

30719 เดก็ชาย วธิวนิทร์ ปันตา จกัรคาํคณาทร ครู เพญ็จนัทร์ เกรียงไกรสุข

30720 นางสาว วชิญานี ภูอิ่นออ้ย จกัรคาํคณาทร ครู ปัณณาวชิญ์ สิงห์โตวะนา

30721 เดก็หญิง สุนิตา ปัญญาวงค์ ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู น.ส. ณฐัพร เทือกเถาสาร

30722 เดก็ชาย ยทุธพิชยั จนัวนันา ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู น.ส. นภสัวรรณ อิกาํเหนิด

30723 เดก็หญิง ธีรภรณ์ จินาเดช ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพนู

30724 นางสาว เสาวล์กัษณ์ คาํไล้ ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จงัหวดัเลย น.ส. สุวาณี วรศกัดิ์

30725 เดก็หญิง กนกวรรณ แสงไชยวนั ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จงัหวดัเลย น.ส. สุธารัตน์ บุญพา

30726 เดก็หญิง ชนากานต์ มวลเสียงใส เลยพิทยาคม น.ส. จิรัฐิติกาล มะเรืองศรี

30727 เดก็ชาย ทรงเผา่ อามาตสมบตัิ เลยพิทยาคม นาง ณราพร โรจนกุศล
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30728 เดก็หญิง วริาวรรณ โพธิ์ทอง สตรีสิริเกศ นาง รัตตินนัท์ อารยะสิทธินนท์

30729 เดก็หญิง พลอยไพลิน เพชรลานน์ สตรีสิริเกศ นาง อจัฉรา มณีนิล

30730 เดก็หญิง พวงพร ป้องพิมพ์ สตรีสิริเกศ

30731 เดก็ชาย พชัรพล สุวรรณเขต สกลราชวิทยานุกูล นาง สุชาดา เสียงเพราะ

30732 เดก็ชาย กิตติศกัดิ์ พลอาษา สกลราชวิทยานุกูล นาง อรพิน พานพินิจ

30733 เดก็ชาย สุรวฒุิ ศรีมงคล สกลราชวิทยานุกูล

30734 เดก็ชาย ปรรพกร ศิริพาณิชย์ มอ.วิทยานุสรณ์ ครู อาทิตภูมิ สุรพงศภ์ูวนาฎ

30735 เดก็หญิง สานฝัน ฤทธิรงค์ มอ.วิทยานุสรณ์ ครู อภิญญา เนตรลาํภู

30736 เดก็หญิง พิมพช์นก ช่วยแท่น มอ.วิทยานุสรณ์

30737 เดก็ชาย กฤติธี ตนันิลกุล หาดใหญ่วิทยาลยั นาง ยพุลกัษณ์ พรหมมณี

30738 เดก็ชาย ตรัน อนุสรณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั น.ส. ศุภลกัษณ์ แกว้บุตร

30739 เดก็หญิง นนัทิชา สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั

30740 เดก็หญิง ธนิดา ชาํนาญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ น.ส. วชิชุดา พรมสุบรรณ์

30741 เดก็หญิง กนกกร กมุทวานิช เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ นาย ชนินทร์ แกว้บุญเรือง

30742 เดก็ชาย บุญโชค ทองสุข เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ

30743 เดก็ชาย ญาณาธิป อ่องละออ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ น.ส. กุลชลี อุ่นคาํ

30744 เดก็หญิง เขมภสัสร์ คนเจน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ น.ส. อทิตยา เมืองซอง

30745 เดก็หญิง โชติมณี มีแกว้ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

30746 นาย ศุภกร มาประชุม เทศบาลปากนํ้าศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลยั) น.ส. นํ้าผึ้ง เกษมศิริวฒัมน์

30747 นาย กรวทิย์ หินอ่อน เทศบาลปากนํ้าศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลยั) นาย นรชิต แกนู

30748 นาย ฉตัรชยั มานะสาร เทศบาลปากนํ้าศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลยั)

30749 เดก็หญิง พิมลดา หาญผกัแวน่ นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นาง สิรษา นิยมสุข

30750 เดก็หญิง ภทัรพร เอมศิริ นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ น.ส. กนกวรรณ โกนาคม

30751 เดก็หญิง พิมพป์ระภทัธ์ ทองมาก นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

30752 เดก็ชาย สิปโปทยั ศรีบุญเรือง นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ นาย วรีกิตติ์ ชยัวนิิต

30753 เดก็ชาย ชยัอมร เวยีงแกว้ นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ น.ส. วไิลวรรณ หมอ้จาบ
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30754 เดก็ชาย จิณณวตัร ภู่ใหผ้ล นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ

30755 เดก็หญิง จอมพกัตร์ ช่อสกุล ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นาย ฉตัรชยั เจริญสุข

30756 เดก็หญิง กรกนก พรหมศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ น.ส. สุรียพ์ร สิงหนารถ

30757 เดก็หญิง รุจิเรจ โสภา ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

30758 เดก็หญิง ศรุตตา ทีปประพนัธ์ณี มธัยมวดัด่านสาํโรง น.ส. นุชสุดา เสริมสมรรถ

30759 เดก็หญิง ปรัชญจ์วรรณ แสงโพธิ์ มธัยมวดัด่านสาํโรง น.ส. วนัวสิาข์ เพชรนิตย์

30760 เดก็หญิง จิตรลดา ศรีอารยวงศ์ มธัยมวดัด่านสาํโรง

30761 เดก็ชาย ชีรัก มิชรา ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์ นาย ประดิษฐ์ ประสานพิมพ์

30762 เดก็ชาย กิตติชยั มีหลกัชยั ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์ น.ส. เพชรณภคั นามแสงผา

30763 เดก็ชาย ณฐัวฒุิ เทียมศิริ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์

30764 เดก็หญิง ธนาภรณ์ หมื่นจาํนงค์ วดัทรงธรรม นาย ณฐัวฒุิ เภาสูตร

30765 เดก็หญิง ฐิตา กลิ่นหอม วดัทรงธรรม นาย คงศกัดิ์ ไตติลานนท์

30766 เดก็หญิง กมลลกัษณ์ ฤทธิ์นก วดัทรงธรรม

30767 เดก็หญิง ขวญัจิรา กุตนั วิสุทธิกษตัรี นาย วฒุิชยั บุญมา

30768 เดก็หญิง บุษบานุช ประทุมวนั วิสุทธิกษตัรี น.ส. อิศราพรรณ์ ดาคาํ

30769 เดก็หญิง แรมจนัทร์ พิมพาเรียน วิสุทธิกษตัรี

30770 เดก็หญิง ปัญจรัตน์ ชุมเดช สตรีสมุทรปราการ น.ส. รัชนก อยูอ่่อน

30771 เดก็หญิง เมธาวี เรืองเรื่อ สตรีสมุทรปราการ น.ส. เปล่งฉวี ชุ่มสูงเนิน

30772 เดก็หญิง ศิริกญัญา ถิ่นกาํเหนิด สตรีสมุทรปราการ

30773 เดก็หญิง แพรวตา มิ่งขวญัชีพ สมุทรปราการ นาย พุทธิพงษ์ ศุภมสัดุองักูร

30774 เดก็ชาย ศุภกร เฟื่องฟู สมุทรปราการ นาย นเรศ บุญพริ้ง

30775 เดก็หญิง จิราภรณ์ พูลสวสัดิ์ สมุทรปราการ

30776 เดก็ชาย จิรัฏฐ์ เกียรติ์ชยัสิริพร สารสาสน์วิเทศศึกษา น.ส. ขนิษฐา สีบานเยน็

30777 เดก็ชาย ธิติภคัวฒัน์ เครือวงศ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา น.ส.

30778 เดก็ชาย ธนาดล นคัลาจารย์ สารสาสน์วิเทศศึกษา น.ส.

30779 เดก็ชาย ภคิน ปิยบุญพาผล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ครู วชินนัท์ นนัทะ
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30780 เดก็ชาย จิรสิน ถิ่นบาง สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

30781 เดก็ชาย สรัญชนา สุวรรณทบั สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

30782 เดก็ชาย อภิวชิญ สุมิตรเหมาะ อสัสัมชญัสมุทรปราการ นาย นิธิกร เกลด็สุวรรณ

30783 เดก็ชาย กฤตพล ลาภสมบุญกมล อสัสัมชญัสมุทรปราการ

30784 เดก็ชาย ปฏิพทัธ์ ทรัพยท์กัษิณา อสัสัมชญัสมุทรปราการ

30785 เดก็ชาย วริศ เนติรัฐกร ศรัทธาสมุทร นาย พิพฒัน์ เวชกิจ

30786 เดก็หญิง จุฑาทิพย์ แซ่โงว้ ศรัทธาสมุทร นาง ศิริพร เอี่ยมเจริญ

30787 เดก็หญิง เยาวลกัษญ์ พิถยชุณพงศ์ ศรัทธาสมุทร นาย

30788 เดก็หญิง สาวติรี ศรีรัตนะ สมุทรสาครบูรณะ นาย พิชยั วงษจ์นัทร์

30789 เดก็หญิง วรรณภรณ์ เพญ็นารา สมุทรสาครบูรณะ วา่ที่ ร.ต. สมภพ ชวนประสิทธิ์

30790 เดก็หญิง นภสัสรณ์ บุญกนั สมุทรสาครบูรณะ

30791 เดก็ชาย ณพศรัณย์ ทศัมาลี สามชยัวิเทศศึกษา น.ส. ศศิเพญ็ องักุลานนท์

30792 เดก็หญิง นยันา ยนัตะระกะ สามชยัวิเทศศึกษา

30793 เดก็หญิง ธนฐัชา แซ่เตีย สามชยัวิเทศศึกษา

30794 นาย ตน้ตนยั เลิศสินธุ์ภกัดี อสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ นางสาว รชนุช รัตนสาร

30795 นาย ณภทัร อฑัฒส์ุขิตกุล อสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ นางสาว อญัชลี ศรีสุวรรณ์

30796 เดก็หญิง สุจิตรา ปานมาก อรัญประเทศ นาง เสงี่ยม วรวฒัน์

30797 เดก็หญิง แสงระวี ทอง อรัญประเทศ นาง นุชนารถ เจริญผล

30798 เดก็หญิง ประภาพร สุขมุเมฆ อรัญประเทศ

30799 เดก็หญิง ปิยะฉตัร การสมเจตน์ แก่งคอย วา่ที่ ร.ต. ชฎายุ บุตรศรี

30800 เดก็หญิง ปิยะพร การสมเจตน์ แก่งคอย น.ส. ณภทัร อุ่มเพชร

30801 เดก็หญิง อรปวณีา อ่อนสนัเทียะ ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม นาย วสนัต์ อึ้งพานิชย์

30802 เดก็หญิง จุฑามาศ ดมหอม ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม นาย ภูวณฐั ศิริโภคกุล

30803 เดก็หญิง ศิริกลัยา วสิิกสิวทิย์ ซบันอ้ยเหนือวิทยาคม

30804 เดก็ชาย วชิญะ พละสาร สระบุรีวิทยาคม นาย นิรันดร์ อยูอ่ ํ่า

30805 เดก็ชาย วฒันชยั บุญมาก สระบุรีวิทยาคม น.ส. พรรณนิภา แกว้สถิตย์
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30806 เดก็หญิง สุพิชฌาย์ ขลิบทอง สระบุรีวิทยาคม

30807 เดก็ชาย สมัฤทธิ์ เขียวคาํ สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุรี น.ส. พฤกษวรรณ แสงอุดม

30808 เดก็หญิง วรัญญา  เรือนจนัทร์ สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุรี

30809 เดก็ชาย ปฏิญญา จนัทร์เพญ็ สิงห์บุรี น.ส. ชลดา เต่งภาวดี

30810 เดก็หญิง ธญัญลกัษณ์ แกมทบัทิม สิงห์บุรี น.ส. ณฐักมล วชัรวงษท์วี

30811 เดก็หญิง กนกพร สุขใสพงพ์ สิงห์บุรี

30812 เดก็หญิง ศิริวภิา ชื่นทองมอญ สวรรคอ์นนัตว์ิทยา น.ส. วาสนา บุญญา

30813 นาย ชาณาธาร ปัญญา สวรรคอ์นนัตว์ิทยา น.ส. ธญัวรัตน์ อุปถมัภ์

30814 นาย กีรคิต เกื้อกูล สวรรคอ์นนัตว์ิทยา

30815 เดก็หญิง นฤมล ก่อกุศล กรรณสูตศึกษาลยั นาง สายพาน ทองจนัทร์

30816 เดก็ชาย วงศกร วงษส์ุวรรณ กรรณสูตศึกษาลยั นาย จารุฐพงษ์ ศิลปภิรมยส์ุข

30817 เดก็ชาย กญัจน์พสิษฐ์ รักการดี กรรณสูตศึกษาลยั

30818 เดก็หญิง วราภรณ์ ศรีโมรา ตลิ่งชนัวิทยา น.ส. ภคัรดา มากเทพพงษ์

30819 เดก็หญิง อรวรรณ ไวเร็วเลิศ ตลิ่งชนัวิทยา นาง จุฑารัตน์ วฒันากูล

30820 เดก็หญิง ทิพวรรณ ชาวสุมน ตลิ่งชนัวิทยา

30821 เดก็ชาย วรีเกียรติ เอี่ยมสอาด ธรรมโชติศึกษาลยั นาย ยรุนนัท์ ปั้นนอก

30822 เดก็ชาย สรรสร พุ่มมะปราง ธรรมโชติศึกษาลยั นาย นนทะกาล ทองบุราณ

30823 เดก็ชาย ธนา เฟื่องฟู ธรรมโชติศึกษาลยั

30824 เดก็หญิง กชพร แยม้มี บรรหารแจ่มใสวิทยา นาง สาคร แกว้วไิล

30825 เดก็หญิง เกษมณี กิตติรัตน์รังสี บรรหารแจ่มใสวิทยา นาย ไชยพร แยม้มี

30826 เดก็หญิง สรุตา อานมณี บรรหารแจ่มใสวิทยา

30827 เดก็ชาย ยลรธิดา โคตรสาลี สระยายโสมวิทยา น.ส. ประภาพร ศิริประกายศิลป์

30828 เดก็ชาย รุจิรา กิจรักษา สระยายโสมวิทยา น.ส. หทยัณฐั แกว้บวัดี

30829 เดก็ชาย กญัจนา จิตใส สระยายโสมวิทยา

30830 เดก็ชาย เมธาสิทธิ์ ปรางศร สองพี่นอ้งวิทยา นาง เปรมจิต ดอกชะเอม

30831 เดก็ชาย ดนุชา คาํสกัดี สองพี่นอ้งวิทยา น.ส. ปวณี์นุช โพธิ์ประสิทธิ์
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30832 เดก็ชาย วษิณุ ใจธรรม สองพี่นอ้งวิทยา

30833 เดก็ชาย ณฐัวฒุิ ขาวพนัธ์◌ุ สามชุกรัตนโภคาราม นาย กวี โพธิสุธา

30834 เดก็หญิง สุธาวนิีย์ ดาวเรือง สามชุกรัตนโภคาราม น.ส. ดิศญา ศิวะนนัตว์งษ์

30835 เดก็หญิง กมลชนก กนกกาญจนานนท์ สามชุกรัตนโภคาราม

30836 เดก็หญิง จุฑามาศ สมบุญ อู่ทอง น.ส. เพชร์ลดัดา ขนัทองดี

30837 เดก็หญิง โชติกา ชูนิตย์ อู่ทอง น.ส. วภิา สาครเสถียรกุล

30838 เดก็หญิง ณฐัิดา มาตรศรี อู่ทอง

30839 เดก็หญิง นภสร ซุ่นหอ้ง สุราษฎร์ธานี นาง ขนิษฐา จนัทร์สวา่ง

30840 เดก็หญิง ญาณภทัร อินทวฒัน์ สุราษฎร์ธานี นาง มลิวลัย์ อุดมพนัธ์

30841 นางสาว วชิุตา คนัธินทระ สุราษฎร์ธานี

30842 เดก็หญิง นภสัสร ชาวสวน บุแกรงวิทยาคม น.ส. สมพร ทองแมน้

30843 เดก็หญิง ธนพร สอนสุข บุแกรงวิทยาคม

30844 เดก็หญิง วาสนา อาญาจงสวสัดิ์ บุแกรงวิทยาคม

30845 เดก็ชาย พรรัตน์ รัตนเอี่ยม ประสาทวิทยาคาร นาง รุ่งทิพย์ สายแสงจนัทร์

30846 เดก็ชาย ปัณณธร ไดทุ้กทาง ประสาทวิทยาคาร น.ส. ธิดาลกัษณ์ ทวี

30847 เดก็ชาย พิเชษฐ์ เชื้อสายดวง ประสาทวิทยาคาร

30848 เดก็หญิง ปิยภรณ์ กรวยทอง สิรินธร นาง ทิพร แหล่งหลา้

30849 เดก็ชาย ธนกฤต ตั้งปะณิธานนท์ สิรินธร น.ส. เสาวลกัษณ์ สุปิงคลดั

30850 นางสาว นภสร โสพิลา สิรินธร

30851 เดก็ชาย ศิวกร ยอดอินทร์ สุรวิทยาคาร ครู วริิญญา ดุมกลาง

30852 เดก็ชาย ณฎัฐเอก ดียิง่ สุรวิทยาคาร ครู พานทอง ไกรทอง

30853 เดก็ชาย ธิษณาบดี แจ่มใส สุรวิทยาคาร

30854 เดก็หญิง เบญจวรรณ นิลคูหา วิเศษชยัชาญวิทยาคม  นาง อจัฉรารัตน์ ชา้งเถื่อน

30855 เดก็ชาย ชยัฤทธิ์ ช่อจาํปี วิเศษชยัชาญวิทยาคม  นาย ประจกัษ์ ชา้งเถื่อน

30856 เดก็หญิง ลกัขณา สุขนวล วิเศษชยัชาญวิทยาคม  

30857 เดก็หญิง อรอนงค ์  คงการุณ สตรีอ่างทอง น.ส. กฤตยาพร ช่างปั้น

หนา้ที ่33



เลขประจําตัวสอบ สถานศึกษา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนคนที ่1 ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรเข้าแข่งขนั "ประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที ่7"

ปีการศึกษา 2557  กลุ่มที ่3  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3)

30858 เดก็หญิง เพญ็จนัทร์ เพช็ร์มาลี สตรีอ่างทอง น.ส. วจิิตรา นพรัตน์

30859 เดก็หญิง ณฐักฤตา วริิยะวฒันา อุทยัวิทยาคม ครู สุภาวดี กระแสสินธุ์

30860 เดก็ชาย จิรัฐิวฒัน์ เลาหวรรณธนะ อุทยัวิทยาคม

30861 เดก็หญิง ปัญจพร สิทธิคุณ เบญ็จะมะมหาราช นาง ประภาศรี พนัธุ์เกษตร

30862 เดก็ชาย เขมชาติ มัน่คง เบญ็จะมะมหาราช นาง แกว้ตา ทองสุข

30863 เดก็หญิง ณฐัริกา ฤทธิ์คาํ เบญ็จะมะมหาราช

30864 เดก็ชาย ปวณี์กร บุตรวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นางสาว วชิุดา จินดา

30865 เดก็ชาย ธีร์อธิศ เศรษฐสีหสิริ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นางสาว พลอยไพลิน กอ้นใส

30866 เดก็ชาย นรุตม์ ลิกขไนย สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต

30867

30868

30869

30870

30871

30872

30873

30874

30875

30876

30877

30878

30879

30880
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