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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ชั้น โรงเรียน/สถาบัน 

1 เด็กชาย กฤติโชค ขันทีท้าว ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย 

2 เด็กชาย กฤติธี แซ่ด่าน ม.1 สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

3 นางสาว กัญญาวีร์ พงษ์ภักดีสกุล ม.3 กวงฮั้ว 

4 เด็กชาย กันต์ กิตติพล ม.2 แสงทองวิทยา 

5 เด็กหญิง กานต ี เถาวัลย์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย 

6 เด็กชาย จิรา กุลจิราพงษ ์ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

7 เด็กหญิง ชนัดดา ไชยสงคราม ม.1 สตรีสมุทรปราการ 

8 เด็กหญิง ชัญญาพชัญ ์ ทองผล ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

9 เด็กชาย ณภณ นามชวัด ม.3 สามเสนวทิยาลัย 

10 นาย ณัช ประวัติวงศ ์ ม.3 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นาย ณัชพล นิมิตนนท ์ ม.3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี

12 เด็กชาย ณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต ม.1 เมทนีดล 

13 นางสาว ณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล ม.3 สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 

14 เด็กหญิง ณิชา เจิ้ง ม.2 สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 

15 เด็กชาย เตชสิทธิ ์ เกงขุนทด ม.3 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 เด็กชาย ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกวา้ง ม.1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 

17 เด็กชาย ธีทัต ไกรศรินท์ ม.2 นานาชาติเชียงใหม่ 

18 เด็กชาย ธีรัตน์ ตั้งเลิศสัมพันธ ์ ม.3 Ruamrudee International School 

19 เด็กหญิง นพลักษณ ์ ประเสริฐศรี ม.2 Korat Adventist International School 

20 เด็กหญิง นันทน์ภัส เลาหเจริญยศ ม.2 สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 

21 นาย นิติธร ผลมาก ม.3 เทิงวิทยาคม 

22 เด็กชาย ปพน ปรมัทธงชัย ม.2 บดินทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) 

23 เด็กชาย ปวีร์วุฒ ิ ปิยพิทยานนัต ์ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

24 เด็กหญิง พัชร์ณัฏฐ ์ จุลกศิลป ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

25 นาย พีรธาดา สิทธิเกรียงไกร ม.3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี
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26 เด็กชาย ภควุฒิ ธรรมาวุฒิกุล ม.1 นานาชาติขจรเกียรติ ภูเก็ต 

27 เด็กหญิง ภัทรณิตฌฐ์ มีผดุง ม.3 ราชิน ี

28 เด็กชาย ภุม ผนินทร อ้ึงพงษ์พานิช ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

29 เด็กหญิง ภูมิใจ จงอางจิตร ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

30 เด็กชาย ภูริต อัศวธีระ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย 

31 เด็กหญิง มณฑารพ โพธิรัชต ์ ม.1 บีคอนแย้มสอาดหัวหิน 

32 เด็กชาย ลมฝน ตุลยอนุกิจ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

33 นางสาว ลินเนญา่ พรรษา โยกานเดอร์ ม.3 สุวรรณประสิทธิ ์

34 เด็กหญิง วรณัน พึ่งชาญชัยกุล ม.2 Ruamrudee International School 

35 เด็กหญิง วรินทิพย ์ สุวรรณรัศม ี ม.2 ธิดานุเคราะห์ 

36 เด็กชาย ศิระ ทองสิมา ม.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศึกษา 

37 เด็กชาย อคิระ ซาคาชิตะ วรเศวต ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศึกษา 

38 เด็กหญิง อรอินทุ์ คงเพชร ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

39 เด็กชาย อังกูร ธนาสทิธิกุล ม.1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 

40 นาย อับดุลอาซิซ เจ๊ะยะ ม.2 ธรรมวิทยามูลนธิิ ยะลา 

41 นางสาว ไอริณ อินทรทัต ม.3 ชลกันยานุกูล 

หมายเหตุ 1. รายชื่อเรียงตามตัวอักษร 
   2. ระดับชั้น และโรงเรียนเปน็ข้อมูลปีการศึกษา 2564 


