
ท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด

1 เด็กหญิงธันวาวดี ถาวรราช สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

2 เด็กชายณัฐชนน ไพศาลศักด์ิทวี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

3 นางสาวณภัทร ประธาน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

4 นางสาวศศิวิมล เด็นมาลัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

5 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองดี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

6 เด็กชายศรุต ล้ีจันทรากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

7 เด็กชายสรวัชญ์ อุทัศ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

8 เด็กชายฆฌาภ์ ธนะปัญโญ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

9 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

10 เด็กชายธนพงษ์ ค าญา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

11 เด็กชายณัฏฐภัทร ขุนทอง ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

12 เด็กชายไอศูรย์ ศักดิสกุลพงษ์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

13 นายวชิรพล ไพชยนต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

14 เด็กชายศิรชัย ประมวลการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

15 นายภารุจ บุญนาค แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย

16 เด็กหญิงภรภัทร เช้ือนันตา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

17 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธ์ิ จอมศรี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

18 นายอมรเทพ สุขเกษม สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

19 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ปริญญา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

20 นางสาวอภิชญา ไชยศิลป์ สตรีศรีน่าน น่าน
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21 นายจิณณวัตร สะสม ปัว น่าน

22 เด็กหญิงกนิษฐา ดีปินตา ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดน่าน น่าน

23 นายนพรุจ วิญญพรหม ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดน่าน น่าน

24 นางสาวกรภัทร์ ศรีใจวงค์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

25 เด็กหญิงณภัทร แห่งพิษ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

26 นายวสุพล กฤษณะบาล พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

27 เด็กหญิงอนรรฆวี เอ้ือกิจรุ่งโรจน์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

28 เด็กชายภพธนินทร์ สมัย พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

29 นางสาวนภัสวรรณ สุคันธมาลา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

30 เด็กชายพัฒนา ห้วยสาม ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ แม่ฮองสอน

31 เด็กหญิงวรินยุพา ชิวหรัตน์ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

32 นางสาวนลพรรณ วงค์ชมภู บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

33 เด็กชายพงศ์พล อินต๊ะวงค์ บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

34 เด็กชายกันตณัฐ วิชาชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

35 เด็กหญิงธาราทรัพย์ จองทรัพย์ สาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ"มหาวิทยาลัย ชลบุรี

36 เด็กชายปารวิญ ปิตาลีมาพร ระยองวิทยาลัย ระยอง

37 เด็กชายศุภวิชญ์ รุจนวิศาล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

38 เด็กหญิงกฤตยา ถาวร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

39 เด็กชายอนุภัทร เดชรัตนวิไชย สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

40 นายวัทธิกร ดีณรงค์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
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41 เด็กชายศศิศ ยอดย่ิง บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

42 เด็กหญิงธารารัตน์ เชียงนวกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

43 เด็กหญิงพรนภัส บูรณะปรีชากุล เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

44 เด็กชายปกรณ์ภัทร ค าต๋ัน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

45 เด็กหญิงภัสสร หม่ันตลุง สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

46 เด็กหญิงนิจสกุล บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

47 นายน าทัพ เรืองสิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

48 เด็กชายข้าวกล้า ฟูเกียรติธนชัย ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ แม่ฮองสอน

49 เด็กชายศศิศ สิงห์แก้ว พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

50 เด็กหญิงศิริรัศม์ิ เจริญแสนสุข บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

51 เด็กหญิงณรัชต์หทัย ลังกาวีระนันท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

52 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ ถ่ินจอม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

53 เด็กหญิงฉวีรัตน์ โนใจปิง บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

54 เด็กชายพาทิศ พัฒนพงศ์ พัทลุง พัทลุง

55 นางสาวอรพิชญ์ นันตา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

56 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์ พิสิษฐ์เศรษฐี ตะพานหิน พิจิตร

57 นายภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

58 เด็กหญิงปริชญา นากุย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

59 เด็กหญิงวรวลัญช์ หน่อแก้ว จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

60 นางสาวปรมรัตน์ ปนยะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
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