รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สําหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 19 ประจําปี 2559
ลําดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

1 ด.ช. นล

สุภาสืบ

ม.1

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2 ด.ช. พชรพล

ชลชัยไพศาล

ม.1

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3 ด.ช. ภัทรพล

ชัยน์วัฒนา

ม.2

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

4 ด.ญ. ญาดา

โรจนสุนทรา

ม.3

กว่างเจ้า

5 ด.ญ. อวิภาวดี

สําราญญาติ

ม.2

เกษมพิทยา

6 ด.ช. ธนกฤต

อินทรางกูร

ม.1

ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

7 ด.ช. เสกสรร

ยอดสนิท

ม.2

ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

8 ด.ญ. พุทธาสินี

ธรรมสารโสภณ

ม.2

ขอนแก่นวิทยายน

9 ด.ญ. จตุรมาศ

ทองชุม

ม.1

เขื่องในพิทยาคาร

10 ด.ญ. จีรวัลย์

บุญมี

ม.1

เขื่องในพิทยาคาร

11 ด.ญ. ปัญญารัตน์ หนูแย้ม

ม.1

เขื่องในพิทยาคาร

12 ด.ช. ปิติพงศ์

ทางทอ

ม.1

เขื่องในพิทยาคาร

13 ด.ช. สุริยฉัตร

บุญพึ่ง

ม.1

เขื่องในพิทยาคาร

14 ด.ญ. พริมา

กาญจนหิตานนท์

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

15 ด.ญ. ภัททิยา

พิบูลจินดา

ม.3

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16 ด.ญ. วิชยาวรงค์

นันสบุตร

ม.3

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

17 ด.ช. ธนากร

ณัชปัญญาภรณ์

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

18 ด.ญ. สุภาพิช

ห่วงมิตร

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

19 ด.ช. คัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

20 ด.ช. วิทวัส

แก้วคําแดง

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

21 ด.ญ. ศลิษา

ภู่ขวัญทอง

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

22 นาย ธรรมรักษ์

รักษ์ธรรม

ม.3

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

23 ด.ญ. จิรัชญา

ทนทาน

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

24 ด.ญ. พลอยไพลิน เวียงสันเทียะ

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

25 ด.ช. กฤตณัฐ

ธีราโมทย์

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

26 ด.ญ. ดลพร

วัลลานนท์

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

27 นาย ณัฐภัค

ดรุมาศ

ม.3

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

28 ด.ช. กีรติ

สอาดไพร

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

29 ด.ช. เตโชดม

บุญยะโสมะ

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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ลําดับ

ชื่อ

30 ด.ช. รักษิต

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

ศรีสําราญ

ม.1

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

31 ด.ญ. สิริจินดามณี ศรีลําดวน

ม.2

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

32 น.ส. จันทิมา

สมานมิตร

ม.3

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

33 ด.ญ. นัฐริกา

เดชบุญ

ม.1

เฉลิมขวัญสตรี

34 ด.ญ. รัชฎาภรณื

โกทัน

ม.2

เฉลิมขวัญสตรี

35 น.ส. มนสิชา

พลัง

ม.3

เฉลิมขวัญสตรี

36 ด.ญ. กาญจนา

สาสงเคราะห์

ม.1

เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

37 ด.ญ. ณัฐรดา

บุญเชิด

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

38 ด.ญ. นลินทิพย์

หลิมตระกูล

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

39 ด.ญ. นิรมน

ลือเรื่อง

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

40 ด.ช. ศุภวิชญ์

คุ้มยวง

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

41 ด.ญ. สิริปัญญา

เทียนมา

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

42 ด.ญ. อนัญญา

ละว้า

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

43 ด.ญ. อาทิตยา

สมบูรณ์บริสุทธิ์

ม.1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

44 ด.ญ. พิมพ์ชนก

ผิวเผือก

ม.2

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

45 ด.ช. อนันตชัย

ปานชา

ม.3

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

46 ด.ช. ธนวัฒน์

รักสุจริต

ม.1

ชลราษฏรอํารุง

47 ด.ญ. ปรภาร์

กลางสาทร

ม.1

ชัยภูมิภักดีชุมพล

48 น.ส. อริศรา

สมปิตะ

ม.3

เชียงยืนวิทยา

49 ด.ช. เศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ

ม.1

เซนต์คาเบรียล

50 ด.ญ. อภิญญา

สุคันธตุล

ม.1

ตันตรารักษ์

51 น.ส. ฐนกร

อินทร์โต

ม.3

ตาคลีประชาสรรค์

52 น.ส. นรินทรา

นันทสําเริง

ม.3

ตาคลีประชาสรรค์

53 ด.ช. ก้องภพ

ตรีรัตนวณิช

ม.1

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

54 ด.ญ. ชมพูพิชญา สายบุญยาดิษฐ์

ม.2

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

55 ด.ช. ปณวัชร

ภู่สกุล

ม.2

ถาวรานุกูล

56 น.ส. เฌอปราง

พุทธชาด

ม.3

ถาวรานุกูล

57 ด.ช. ณภัทรชัย

ทัศนานุตริยกุล

ม.1

เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา

58 ด.ญ. เฌอฟ้า

วัฒนยนต์กิจ

ม.2

ธิดานุเคราะห์

59 ด.ช. ธนกฤต

บุศรากุล

ม.1

นครสวรรค์

60 ด.ช. พีรพัฒน์

พฤกษมาศ

ม.1

นครสวรรค์
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ลําดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

61 ด.ช. ณภัทร

รักเชื้อ

ม.1

นราสิกขาลัย

62 ด.ญ. วรรณดี

วัชระชัยพงษ์

ม.2

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

63 ด.ช. คณิน

หมดมลทิน

ม.3

นารีรัตน์ จังหวัดแพร่

64 ด.ญ. พิชญา

สุทธกุล

ม.3

นารีรัตน์ จังหวัดแพร่

65 ด.ช. กานต์

นราเวชพงศ์

ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

66 ด.ช. ธชธน

ลีละวัฒน์

ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

67 ด.ช. กรวิชญ์

จตุพร

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

68 นาย กันตภณ

เบญญพิธพรพงษ์

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

69 ด.ญ. กานต์รวี

ทองบุญเกิด

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

70 น.ส. จิตรลดา

ธนะนู

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

71 ด.ญ. ณัชฐ์สุกานต์ วัฒนะบุญมา

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

72 ด.ญ. นิภาวรัชญ์

โกยโภไคสวรรค์

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

73 นาย วัชรพงศ์

ดวงศรี

ม.3

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

74 น.ส. เก็จมณี

ศรีเพชร

ม.3

บางบ่อวิทยาคม

75 ด.ช. พีระพัฒน์

อังกาทิพย์

ม.1

บ้านนา “นายกพิทยากร”

76 ด.ญ. ธวัลรัตน์

รักเมือง

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

77 ด.ช. เนติพัฒน์

สุกใส

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

78 ด.ช. ปราวณา

บุญมี

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

79 ด.ญ. ปรียา

สอาดศรี

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

80 ด.ญ. ไพลิน

ภู่ทอง

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

81 ด.ญ. วรรณพร

แดงหนูงาม

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

82 ด.ช. วัฒนศักดิ์

กิตติวาณิชวงศ์

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

83 ด.ช. ศิระหิรัณย์

ดํารงธวัชเกษม

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

84 ด.ญ. สุชีรา

ฉลาดถ้อย

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

85 ด.ญ. อริสรา

ศรีรัตน์

ม.2

บ้านนา “นายกพิทยากร”

86 น.ส. ธีรพร

เฉลิมเกตุ

ม.3

บ้านนา “นายกพิทยากร”

87 ด.ญ. ปัญภัส

วงษ์สง่า

ม.3

บ้านนา “นายกพิทยากร”

88 น.ส. ศิรประภา

ทองอินทร์

ม.3

บ้านนา “นายกพิทยากร”

89 ด.ญ. สุชลธิชา

บุญช่วย

ม.3

บ้านนา “นายกพิทยากร”

90 ด.ช. อเลค

กูท

ม.3

บ้านนา “นายกพิทยากร”

91 ด.ญ. อัญมณี

เหล่าดี

ม.2

บ้านพิณโท
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ลําดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

92 ด.ช. คมชาญ

ไชยวงค์

ม.1

บุญวาทย์วิทยาลัย

93 ด.ญ. ณีรนุช

สีธิคํา

ม.1

บุญวาทย์วิทยาลัย

94 ด.ช. ศริตวรรธน์ ภูมิพันธ์

ม.1

บุญวาทย์วิทยาลัย

95 ด.ญ. เพ็ญพิชา

น้อยเครือ

ม.2

บุญวาทย์วิทยาลัย

96 ด.ญ. อธิชา

ฤทธิ์เจริญ

ม.1

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

97 ด.ญ. อัจฉริยา

แสงสว่าง

ม.1

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

98 ด.ช. ธนกฤต

กมลสัมฤทธิ์ผล

ม.1

เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

99 ด.ช. ณัฐฌพล

ชูวาลา

ม.3

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

100 นาย ปณิธาน

สวัสดิโกมล

ม.3

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

101 นาย พงศกร

อู้สกุลวัฒนา

ม.3

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

102 ด.ญ. กัชบงกช

หมอทรัพย์

ม.1

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

103 ด.ญ. เกิดศิริ

สมพงษ์

ม.1

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

104 ด.ช. ธนเทพ

ลิมป์พาณิชย์กุล

ม.1

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

105 ด.ช. ธีทัช

บํารุงเชาว์เกษม

ม.1

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

106 ด.ญ. ณัชชา

มานะวงศ์สกุล

ม.1

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

107 ด.ช. วรชัย

ไชยนวล

ม.2

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

108 นาย ธนบูรณ์

พ่อหลอน

ม.3

ปลาปากวิทยา

109 ด.ญ. สิรภัทร

จารุกําเนิดกนก

ม.1

ปลูกปัญญา

110 ด.ญ. เจนจิรา

แก้วตุ๋ย

ม.1

พานพิทยาคม

111 ด.ญ. ปรีชญา

ต๊ะล้อม

ม.1

พานพิทยาคม

112 ด.ญ. สุภัสสร

ศรีสันทราย

ม.1

พานพิทยาคม

113 ด.ญ. อภิชญา

วงษ์อุตสาห์

ม.1

พานพิทยาคม

114 ด.ช. กรวิชญ์

คงเล่ง

ม.1

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

115 ด.ช. ทัศน์มล

เอี่ยวเฮง

ม.1

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

116 ด.ช. ธนบดี

พันธุ์เวช

ม.1

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

117 ด.ญ. นรวิชญ์

เดือนดาว

ม.3

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

118 นาย ญาณวุฒิ

มะปะวงศ์

ม.3

พิษณุโลกพิทยาคม

119 ด.ญ. ธัญธร

โอฬารริกสุภัค

ม.1

เพลินพัฒนา

120 ด.ช. ชิษณุพงศ์

จันทร์ศร

ม.1

โพฒิสารศึกษา

121 ด.ช. สัณหภพ

วาณิชวิเศษกุล

ม.2

โพธิสารพิทยากร

122 นาย อนุวัฒน์

วงค์ถาติ๊บ

ม.3

ฟากท่าวิทยา
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ลําดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

123 ด.ญ. จิรวดี

คําสงค์

ม.1

มนตรีศึกษา

124 ด.ญ. วณรินทร์

วังทองบง

ม.1

มนตรีศึกษา

125 น.ส. จีระนันท์

ชนะพล

ม.3

มนตรีศึกษา

126 ด.ช. ณัฐภัทร

โคตรภักดี

ม.3

มนตรีศึกษา

127 น.ส. ธัญรัตน์

แก้วมาตร

ม.3

มนตรีศึกษา

128 ด.ช. ภาณุเดช

กองทองพูน

ม.3

มนตรีศึกษา

129 น.ส. อินธิรา

สมศรีโย

ม.3

มนตรีศึกษา

130 ด.ช. ธีรธวัช

รัตนาอเนกชัย

ม.1

มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 น.ส. อนิสสรา

เบ็ญราฮีม

ม.3

มอ.วิทยานุสรณ์

132 ด.ญ. ณัฐชยาพร

สินธุรัตเวช

ม.1

มัธยมปัญญารัตน์

133 ด.ญ. พัชรดา

สกุลศรีประเสริฐ

ม.3

มัธยมปัญญารัตน์

134 ด.ช. ภาสพงศ์

รักษ์

ม.2

มัธยมวัดนายโรง

135 ด.ญ. สโรชา

วิริยะศิริปัญญา

ม.3

มัธยมวัดหนองแขม

136 ด.ญ. กัลป์ยกร

ไชยบุตร

ม.3

มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

137 ด.ช. เฉลิมเกียรติ ยะพลหา

ม.3

มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

138 น.ส. ฟิรดาวส์

สะอิ

ม.3

มูลนิธิอาซิซสถาน

139 ด.ช. ไกรวิชญ์

ประทีปพจน์

ม.3

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

140 ด.ญ. สุจิตรา

วงค์เทพ

ม.3

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

141 ด.ญ. อติภา

กิจไกรกุล

ม.2

ยอแซฟอุปถัมภ์

142 ด.ญ. นาร่า

เอี่ยมสกุล

ม.1

โยธินบูรณะ

143 ด.ญ. สโรชา

อารักษ์

ม.3

ราชโบริกานุเคราะห์

144 ด.ช. ชญานิน

พิบูลย์โรจน์

ม.1

ราชวินิตบางเขน

145 ด.ช. เจตนิพิฐ

ปรปักษ์เป็นจุณ

ม.1

ราชสีมาวิทยาลัย

146 ด.ช. วัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี

ม.1

ราชสีมาวิทยาลัย

147 ด.ช. อริย์ธัช

อริยานุชิตกุล

ม.1

ราชสีมาวิทยาลัย

148 ด.ช. ธีรภัทธ์

สุดถนอม

ม.3

ฤทธิยะวรรณาลัย

149 ด.ญ. ขวัญลดา

ศรีจอมขวัญ

ม.2

วัฒนาวิทยาลัย

150 ด.ช. ฟังธรรม

ศิลปภักดี

ม.1

วัดเขมาภิรตาราม

151 ด.ช. ศรัณย์

อมรรักษากุล

ม.2

วัดสุทธิวราราม

152 ด.ญ. กชกร

ตันติศักดิ์

ม.3

วิชัยวิทยา

153 ด.ญ. กนกนาถ

ชาวกัญหา

ม.3

วิชัยวิทยา
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ลําดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระดับการศึกษา

โรงเรียน

154 ด.ญ. วิภวา

จงกิจวิวัฒน์

ม.3

วิชัยวิทยา

155 น.ส. กะตังค์

จีระดิษฐ์

ม.3

วิทยานุกูลนารี

156 น.ส. เมธาพร

อภิรติโกศล

ม.3

วิทยานุกูลนารี

157 น.ส. ซูฟีย์

สาหลี

ม.3

ศาสนูปถัมภ์

158 ด.ญ. กัลยารัตน์

ไชยวงศา

ม.1

สกลราชวิทยานุกูล

159 ด.ช. ศิริสัก

เดชะวรานนท์

ม.1

สกลราชวิทยานุกูล

160 ด.ญ. กุลภรณ์

วงศ์ดาว

ม.2

สตรีพัทลุง

161 ด.ช. นาธาร

ชุมคช

ม.2

สตรีพัทลุง

162 ด.ช. อภิสิทธิ์

เส็มหย้ง

ม.2

สตรีพัทลุง

163 ด.ญ. กฤตชญา

จีรบรรเจิดชัย

ม.2

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

164 ด.ช. ทินกร

วราพันธ์เลิศ

ม.2

สตูลวิทยา

165 ด.ญ. ปณิดา

แก้วมณี

ม.1

สภาราชินี

166 ด.ช. พงศ์ปิติ

วาจาสัตย์

ม.3

สภาราชินี

167 ด.ญ. หิรัญญิการ์ คงช่วย

ม.3

สภาราชินี

168 ด.ช. จิรเมธ

ห้องสวัสดิ์

ม.3

สมุทรสาครบูรณะ

169 ด.ช. กิตติธัช

ผิวนวล

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

170 ด.ช. ชลสิฒภ์

ชินวรากร

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

171 ด.ช. ณัฐนนท์

เรืองรัตนเมธี

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

172 ด.ช. พรรษ

เดชาวิชิตเลิศ

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

173 ด.ช. พร้อม

เสือทิม

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

174 ด.ช. สิริวุฒิ

ศิริพรหมสมบัติ

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

175 ด.ช. อมต

ลิปิพัฒนา

ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

176 ด.ช. พศินณัฐ

วงศ์ธัญวัฒน์

ม.2

สวนกุหลาบวิทยาลัย

177 ด.ช. รัชพล

ฉัตร์พงศ์พิรัชย์

ม.2

สวนกุหลาบวิทยาลัย

178 ด.ญ. อรวรรณ

เกียนทอง

ม.2

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

179 ด.ญ. กัลยรัตน์

ปวนกาศ

ม.3

ส่วนบุญโญปถัมภ์

180 ด.ญ. พัชรพร

สกุลศรีประเสริฐ

ม.1

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

181 ด.ญ. เวอร์จิเนีย

มนัสปิยะ

ม.1

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

182 ด.ญ. สร้อยสลา

หาญพาณิชย์พันธ์

ม.1

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

183 ด.ช. บุญฤทธิ์

เสรีศิริขจร

ม.2

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

184 ด.ช. รวิน

อัสสะบํารุงรัตน์

ม.2

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
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ชื่อ

นามสกุล

185 ด.ญ. ฐิติรัก

ล้วนรัตนากร

ม.2

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

186 น.ส. จรรยพร

โกฏิมนัสวนิชย์

ม.3

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

187 ด.ญ. นฤกร

แพงมา

ม.3

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

188 ด.ช. ศุภวิชญ์

ประดิษฐ์กุล

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

189 ด.ญ. นัทธพรรณ ศิริติกุล

ม.2

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

190 ด.ช. พชรพล

แสนแก้ว

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

191 ด.ช. กฤติน

ตั้งจิตธรรม

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

192 ด.ญ. ชัญญพัชร์

อิทธิเบญจพงศ์

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

193 ด.ช. ณัฏฐ์ภพ

พรพลานามัย

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

194 ด.ญ. ทิษฏยา

ประพิณวณิชย์

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

195 ด.ญ. ปัญญ์ณี

จันทรสวัสดิ์

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

196 ด.ญ. ปัณณพร

สัมพันธ์ธนรักษ์

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

197 ด.ช. พัชรพล

ชัยชนะกุลมงคล

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

198 ด.ช. พัทธดลย์

เศวตปิยะกุล

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

199 ด.ช. อธิษฐ์

หงษ์วิทยากร

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

200 ด.ช. อัครพล

ศุภเศรษฐนนท์

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

201 ด.ญ. อาชัญญา

โรจวทัญญู

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

202 ด.ช. อนีศ

สุไลมาน

ม.1

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

203 ด.ญ. นินัจญ์ดา

สุไลมาน

ม.2

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

204 ด.ช. ก้องภพ

จริยาสถาพร

ม.1

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

205 น.ส. ปิยฉัตร

อุดม

ม.3

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

206 ด.ญ. บัวอรุณ

เสรีเจริญสถิตย์

ม.1

สามเสนวิทยาลัย

207 ด.ช. พนธกร

ประเสริฐสุข

ม.1

สามเสนวิทยาลัย

208 ด.ญ. ศิรดา

ไมตรีจิตต์

ม.1

สามเสนวิทยาลัย

209 ด.ช. ปราบ

หิรัณยชาตรี

ม.2

สามเสนวิทยาลัย

210 ด.ช. กฤษฏ์ขจร

ทิธาดา

ม.2

สามัคคีวิทยาคม

211 ด.ญ. รุสดา

เบญญามีน

ม.3

สามารถดีวิทยา

212 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ ตังกวย

ม.1

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

213 ด.ญ. กชกานต์

คําหลวง

ม.2

สายอักษร

214 ด.ช. ธนกฤต

เหล่าลือชา

ม.1

สารคามพิทยาคม

215 ด.ช. ภูวเนตร

คําจันทร์

ม.1

สารคามพิทยาคม

ลําดับ

ระดับการศึกษา

โรงเรียน
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ระดับการศึกษา

โรงเรียน

216 ด.ช. ภัชรกมล

อวัยวานนท์

ม.2

สารวิทยา

217 ด.ช. ภาณุ จี

จีระศิริ

ม.2

สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

218 ด.ญ. ธัญจิรา

พลายจันทร์

ม.1

สารสาสน์วิเทศบางบอน

219 ด.ญ. จิดาภา

ประดิษฐ์

ม.1

สิงห์สมุทร

220 ด.ญ. ฤทัยภัสสร์

พงษ์ปิยานุรัตน์

ม.1

สิรินธร

221 ด.ช. กีรติ

สุธีรยาประเสริฐ

ม.1

สุโขทัยวิทยาคม

222 ด.ญ. นันท์นภัส

ศุภเศรณี

ม.1

สุรนารีวิทยา

223 ด.ญ. ณิชกมล

เทพอวยพร

ม.2

สุรนารีวิทยา

224 ด.ญ. ธวัลรัตน์

บุญญานุวัตร

ม.1

สุราษฎร์ธานี

225 ด.ญ. สวรินทร์

โชคชัยปัถมาพร

ม.1

สุราษฎร์ธานี

226 ด.ช. ปรมี

วัชรีบํารุง

ม.1

แสงทองวิทยา สงขลา

227 ด.ญ. เรืองศิริ

ท่าซุง

ม.3

หนองฉางวิทยา

228 น.ส. วนิดา

สุวรรณสิทธิ์

ม.3

หนองฉางวิทยา

229 ด.ช. พลกฤต

ล้อประเสริฐกุล

ม.2

หาดใหญ่วิทยาลัย

230 นาย วนราช

ดารา

ม.3

อนุบาลวชิร

231 ด.ช. กรณ์

วรมนตรี

ม.2

อัสสัมชัญ

232 ด.ช. กฤต

วรมนตรี

ม.2

อัสสัมชัญ

233 ด.ญ. เกษราพร

ทรงศรีวิทยา

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

234 ด.ช. ชาญฤทธิ์

พิศิษฐ์จริง

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

235 ด.ช. ธรรม

เอกรินทรากุล

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

236 ด.ช. ปวิชญา

เฉลยจรรย

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

237 ด.ญ. ลักษิกา

จันทนะรัตน์

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

238 ด.ช. สงกรานต์

แซ่ตั้ง

ม.1

อัสสัมชัญธนบุรี

239 ด.ช. บุรชัย

หงส์ประภัศร

ม.2

อัสสัมชัญธนบุรี

240 ด.ช. อานนท์

นาคนาวา

ม.2

อิกเราะสามัญศึกษา

241 ด.ญ. ชัญญา

เล็กเจริญศรี

ม.3

อินทร์บุรี

242 น.ส. พรหมภัสสร พสุธาเอกสิทธิ์

ม.3

อุดรพิทยานุกูล

243 ด.ญ. ณัฐณิชา

คล้ายโพธิ์ศรี

ม.3

อุตรดิตถ์ดรุณี

244 ด.ญ. ชนิกานต์

ไชยนวล

ม.2

เอกอโยธยา

245 ด.ญ. วรรณี

ศรีนา

ม.2

เอกอโยธยา

* รายชื่อเรียงลําดับตามชื่อโรงเรียน
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