
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
1 นางสาวรมิตา ดีพร้อม ม. 5 ชลกันยานุกูล
2 นายสรรภทัร บญุยงค์ ม. 5 ชลราษฎรอ ารุง
3 นางสาวปณัฑิตา ปฏสัิงข์ ม. 5 เซนต์โยเซฟระยอง
4 นางสาวกนกชนก ร่ืนเจริญ ม. 5 ดัดดรุณี
5 นางสาวณัฐนรี สุประดิษฐ ม. 5 เทศบาลมิตรสัมพนัธว์ทิยา
6 นางสาวณัฐณิชา พรมสุข ม. 5 บา้นนา "นายกพทิยากร"
7 นางสาววราภรณ์ บวัลอย ม. 5 บา้นนา "นายกพทิยากร"
8 นางสาวอนามฤณ แสงทวี ม. 4 บา้นนา "นายกพทิยากร"
9 นางสาวนวนิดา รุ่งเจริญ ม. 4 บา้นนา "นายกพทิยากร"
10 นางสาวฐิตาภา ธงชาติ ม. 4 บา้นนา "นายกพทิยากร"
11 นางสาวจิดาภา ชุนธรีสรรค์ ม. 4 บา้นนา "นายกพทิยากร"
12 นางสาว ชญาดา สุขรัตน์ ม. 4 บา้นนา "นายกพทิยากร"
13 นางสาวกันติชา พลสวสัด์ิ ม. 5 บา้นนา "นายกพทิยากร"
14 นางสาวฑิฆัมพร เพช็ร์เรือง ม. 5 บา้นนา "นายกพทิยากร"
15 นางสาวรวพิร จันทรศร ม. 5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
16 นางสาวอรพรรณ โกกิม ม. 5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
17 นายดินธนารัฐ จันทร์แสงศรี ม. 5 เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ
18 นายชัชณล ภพูาดสี ม. 5 เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ
19 นายจักรพนัธ ์บ ารุงกิจ ม. 5 เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ
20 นายพงศภคั รติปญัญาพรกุล ม. 5 เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ
21 นายชยพทัธ ์ฐีรวฒัดรัณภพ ม. 5 เบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ
22 นายณัฏฐากร เส็งแดง ม. 5 มัธยมศึกมตากสินระยอง
23 นายอัจฉริยพล สุริยะ ม. 5 มัธยมศึกมตากสินระยอง
24 นายบญัญพนต์ บวับศุย์ ม. 5 ระยองวทิยาคม
25 นายพงศธร  แซ่โค้ว ม. 5 วดัปา่ประดู่
26 นางสาวศิลปศุ์ภา โชติเพยีร ปวช. 1 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ [วทิยาลัยการอาชีพพานทอง]
27 นายวศิรุต แสนกล้า ปวช. 2 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ [วทิยาลัยการอาชีพพานทอง]
28 นายสิทธศัิกด์ิ น้อยสปุ๋ง ปวช. 1 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ [วทิยาลัยการอาชีพพานทอง]
29 นางสาวกันยา นพจรัสรัตน์ ปวช. 2 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ [วทิยาลัยการอาชีพพานทอง]
30 นางสาวชนากานต์ ซ้ือสุวรรณ ปวช. 2 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ [วทิยาลัยการอาชีพพานทอง]
31 นางสาวพชัรินทร์  โพธิรั์ตน์ ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ
32 นางสาวณัฐณิชา พรมวารี ม. 5 ศรีราชา
33 นางสาวพทัธธ์รีา ยาวไิชย ม. 5 สระแก้ว
34 นางสาวภริูชญา จินตนาวงษ์ ม. 5 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์
35 นายสหกร บญุชู ม. 5 องครักษ์
36 นายอภนิันทร์ ต้ังไพบลูย์สุข ม. 5 องครักษ์
37 นายเจษฎาภรณ์ ขวญัสุข ม. 5 องครักษ์
38 นายศิรชัช อ้นไชยะ ม. 5 อัสสัมชัญศรีราชา
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
39 นางสาวพชัรพร พลเมือง ม. 5 อัสสัมชัญศรีราชา
40 นายนพงษ ์หาญกล้า ปวช. 1 วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง
41 นายศมัชญ์ เทยีมทพิาบญุกร ปวช. 2 วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง
42 นายธนัชกร ก่อเกิด ปวช. 1 วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง
43 นายวฒิูภทัร หาญตระกูล ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ
44 นางสาวมัทรียาภรณ์ มั่นคง ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ
45 นางสาวพรรษชล ต้นจันทร์ ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ
46 นางสาวต้องตา กล่ินจันทร์ ม. 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์
47 นายธติิพนัธุ ์ปานโสภณ ม. 4 อ่างทองปทัมโรจน์วทิยาคม
48 นางสาวอารียา สันติไกลวนิิจ ม. 5 กรรณสูตศึกษาลัย
49 นายญาณภทัร อ านวยพนิิจ ม. 5 ถาวรานุกูล
50 นายสมปกรณ์ ลาภใหญ่ ม. 4 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ
51 นางสาวธนาภา ผลิศักด์ิ ม. 5 พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ
52 นายณัฐสิทธิ ์แก้วอร่าม ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห์
53 นายธรีภทัร ศรีวเิชียร ม. 5 ราชโบริกานุเคราะห์
54 นายธาริน พชิาติพฒันา ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ
55 นางสาวนภสวรรณ สิทธขิ า ม. 5 ศรัทธาสมุทร
56 นางสาวสิตานันท ์ก่ าพนัธดี์ ม. 5 สงวนหญิง
57 นางสาวศิวพร อุลิศ ม. 5 สาธติกาญจนบรีุ
58 นายรัชชานนท ์หนูรักษา ม. 4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม [พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม]
59 นางสาวธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ ม. 4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม [พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม]
60 นายทศพร เสฎฐัตต์ ม. 4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม [พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม]
61 นายมาวนิ ทมุมานนท์ ม. 5 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม [พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม]
62 นางสาวน้ าทพิย์ พนัสาย ม. 5 คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี
63 นางสาวพลอยนภสั พรปญัญาเมธี ม. 4 เซนต์โยเซฟทพิวลั
64 นางสาวมนต์ปรีญา แหยมพรามห์ ม. 4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี
65 นางสาวชัญญา วเิศษประภา ม. 4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
66 นางสาวสุประวณ์ี  ไชยสมบติั ม. 4 ทานตะวนัไตรภาษา
67 นางสาวธรัญธร กวธีนกุล ม. 4 ปทมุวไิล
68 นายนฤบดี พฤฒพนัธ์ ม. 5 ปอ้มนาคราชสวาทยานนท์
69 นายอชิตะ ยอดศรี ม. 4 ยอแซฟอุปถัมภ์
70 นายนทธีาร ลิขิตววิฒัน์พงศ์ ม. 4 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
71 นายวรันธร จันทร์สวา่ง ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี
72 นางสาวพรินพร ฉายรัตนอภริมย์ ม. 5 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี
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