
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
1 นายพลภทัร จันทรไพฑูรย์ ม. 4 โพธสิารพทิยากร
2 นางสาวกมลวรรณ ฤกษดี์ ม. 5 โพธสิารพทิยากร
3 นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เย็น ม. 5 โพธสิารพทิยากร
4 นางสาวสุวรรณี  พลเวยีง ปวช. 2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 นางสาวอลิสา ลมงาม ม. 5 มัธยมวดัสิงห์
6 นางสาวนันทวรา จันทร์ฉาย ม. 4 มัธยมสาธติวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร
7 นายรักษนันท ์องอาจ ม. 5 โยธนิบรูณะ
8 นายจิระเมศร์ อังกูรธญัโรจน์ ม. 4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน
9 นายธนกร เด่นชนะดวงดี ม. 5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน
10 นายสุพรรณคช นุชประยูร ม. 5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน
11 นางสาวอรญพชัธ ์กิจโกศลธนรัตน์ ม. 5 ราชินี
12 นางสาวอิสรีย์ เลิศสุทธผิล ม. 5 ราชินี
13 นางสาวปาลินี นพวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ม. 5 ราชินี
14 นางสาวณัฐธดิา จันทร์ตรี ม. 5 ราชินี
15 นายชยุต ธนกิจโกเศรษฐ์ ม. 5 รุ่งอรุณ
16 นายภริู มุ่งวริิยะ ม. 5 รุ่งอรุณ
17 นายปณัณพฒัน์ เลิศชัยศิริสกุล ม. 5 รุ่งอรุณ
18 นางสาวบวับษุยา ชินวริิยสิทธิ์ ม. 5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
19 นายภทัรพล สุขส าราญ ม. 5 ลาซาล
20 นางสาววรรณภรณ์ ลุนาชัย ม. 5 วดัพทุธบชูา
21 นายธนวฒัน์ เกษมอุตสาหกิจ ม. 4 วดัราชบพธิ
22 นางสาวปราณปรียา วงศ์สวา่งพานิช ม. 4 วดัราชโอรส
23 นายนคฤทธิ ์โพธตัินติมงคล ม. 5 วดัราชโอรส
24 นายพรภวษิย์ เคารพไทย ม. 5 วดัราชโอรส
25 นายภานุวฒัน์ แซ่เฮง ม. 5 วดัราชโอรส
26 นายดิษยธร ลิขิตบวร ม. 4 วดัสุทธวิราราม
27 นายปลิุน เปร่ียมสูงเนิน ม. 4 วดัสุทธวิราราม
28 นายเจษฎา เตชะบญึเกียรติ ม. 4 วดัสุทธวิราราม
29 นางสาววรรัตน์ ภญิโญกุล ปวช. 1 วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 นายปญัจนนท ์ลายทอง ปวช. 2 วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
31 นางสาวอมลวรรณ เต็งประเสริฐ ปวช. 2 วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32 นางสาวพลอยวรินทร์ เกิดเฉ็งเม็ง ปวช. 2 วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33 นางสาวณิชา สัทธรรมนุวงศ์ ม. 5 ศึกษานารี
34 นางสาวเปมิกา พงษป์ระดิษฐ์ ม. 4 ศึกษานารี
35 นายธนวฒัน์ พาวนัทา ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย
36 นายภทัรพล จันทรไพฑูรย์ ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย
37 นายสรวชิญ์ นวลงาม ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย
38 นายปณัณพฒัน์ เกตุแก้ว ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย
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39 นายชยุตพล สีหราช ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย
40 นายณพวทิย์ รัตนวารินทร์ชัย ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย
41 นายภริูวชิญ์ กล่ินศรีสุข ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย
42 นายธนวรพนัธุ ์ณพชิญ์สิษฐ์ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
43 นางสาวอรนันต์ ชยาภมั ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
44 นางสาวนภสร แสงค า ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
45 นายชิษณุชา แซ่เตียว ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
46 นางสาวสิริรัชญ์ สิริสมภพชัย ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
47 นายธนพงษ ์ซิมมณี ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
48 นายณภทัร โลหะ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
49 นายปณุนท ีปิ่นวเิศษ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
50 นายปกรณ์ แสงโก๊ะ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
51 นางสาวสุวรรณา วาฤทธิ์ ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
52 นางสาวปวชิญาสิรี เตรียมอุดมสุข ม. 4 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
53 นางสาวณัฐณิชา พนัธุว์ฒิุภญิโญ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
54 นายอาณัติ ง้าวสุวรรณ ม. 5 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ
55 นายสุพพตั การสมใจ ม. 4 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
56 นางสาวกรชนก จรมาศ ม. 5 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
57 นางสาวกรนันท ์ก้องไพบลูย์ผล ม. 5 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
58 นางสาวนันทน์ภสั อินทรทตู ม. 5 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
59 นางสาวณภทัร อุไรสมสุรัติ ม. 5 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
60 นางสาวณภคั สุทธะพนิทุ ม. 4 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
61 นายปณุณวฒัน์ นนทนาคชีวนิ ม. 4 สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
62 นายกษโรจน์ ศรีแย้ม ม. 4 สามเสนวทิยาลัย
63 นางสาวธรีกานต์ ธาดาวธุ ม. 4 สายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 นางสาวชภญิาดา รัตนเลิศรทา ม. 5 สายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
65 นางสาวคทาทพิย์ โอศิริกาญจน์ ม. 5 สายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
66 นางสาวพชัรนันท ์จันทร์ศิริ ม. 4 สารสาสน์วเิทศสายไหม
67 นายธนภทัร มิสุนา ม. 5 สารสาสน์วเิทศสายไหม
68 นางสาวชาฎา รพธีนธร ม. 5 สารสาสน์เอกตรา
69 นายวธิวนิท ์คล้ายรัศมี ม. 4 อัสสัมชัญ
70 นายสหพัย์ วชัรปราณีนุรักษ์ ม. 5 อัสสัมชัญ
71 นายภริูวจัน์  ต้ังฐิติสันต์ิ ม. 4 อัสสัมชัญ
72 นายธนู ธนุสุทธยิาภรณ์ ม. 4 อัสสัมชัญ
73 นางสาวชวศิา อนันต์เธยีร ม. 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์
74 นางสาวณัฏฐณิชา บรูณบรุุษธรรม ม. 5 อัสสัมชัญศึกษา
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