
ลําดับ ช่ือ นามสกุล โรงเรียน/หนวยงาน สพท.
1 ดาบตํารวจพิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี เขต 2
2 น.ส.เกศินี เพ็ชรรุง บานนา นายกพิทยากร นครนายก
3 น.ส.ขนิษฐา วทัญู เมืองใหม (ชลอราษฎรรังสฤษฎ) ลพบุรี เขต 1
4 น.ส.จรรยจารีย เภรีฤกษ วัดแดง นครศรีธรรมราช เขต 3
5 น.ส.จันทรเพ็ญ บํารุงซ่ือ บานบางน้ําจืด สมุทรสาคร
6 น.ส.จารุวรรณ บุญชลาลัย สิเกาประชาผดุงวิทย ตรัง เขต 2
7 น.ส.จินตนา แปนดวง บานหนองตะเภา ประจวบคีรีขันธ เขต 2
8 น.ส.จิราภรณ ไชยมงคล ฟากกวานวิทยาคม พะเยา เขต 1
9 น.ส.ดาวใจ พิมพเสนา นาแหววิทยา เลย เขต 3

10 น.ส.ธัญญาภรณ นาจําปา บานบุรีรัมย นครสวรรค เขต 2
11 น.ส.เบญจพร เห็มสุข บานหยวก อุดรธานี เขต 4
12 น.ส.ปติมา บุญประสิทธ์ิ ชุมชนโพนเมืองวิทยา อุบลราชธานี เขต 1
13 น.ส.มาธวี หมงไมขุย สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เขต 2
14 น.ส.วราภรณ เฉิดดิลก ราชประชานุเคราะห 27 หนองคาย เขต 2
15 น.ส.วราลี ทองแกว สวีวิทยา ชุมพร เขต 2
16 น.ส.ศุภมาศ คงคาชวย บานหนาเขา สุราษฎรธานี เขต 3
17 น.ส.สิริลักษณ ทองสะอาด บานผือพิทยาสรรค อุดรธานี เขต 4
18 น.ส.สุกัญญา เพ็ชรอินทร บอไรวิทยาคม ตราด
19 น.ส.สุธารัตน อนุกูลประเสริฐ น้ําพองศึกษา ขอนแกน เขต 4
20 น.ส.สุพิชฌาย ศรีโคตร ลําปลายมาศ บุรีรัมย เขต 1
21 น.ส.สุรีรัตน จุติกรี บานไทรงาม นครราชสีมา เขต 3
22 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน เขต 1
23 น.ส.อรุณศรี เตชะเรืองรอง อุตรดิตถ อุตรดิตถ เขต 1
24 นางกรเกตุ ฟุงวิทยา บานตนผ้ึง เชียงใหม เขต 2
25 นางขวัญฤทัย จันทรสุข ลองวิทยา แพร เขต 2
26 นางจิตรมาศ คําดีบุญ ปากสวยพิทยาคม หนองคาย เขต 2
27 นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล ดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ เขต 1
28 นางจิราภรณ ศิริสุรักษ เมืองคง นครราชสีมา เขต 6
29 นางชนกพร ศรัทธา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม เขต 1
30 นางณัฐญา กาลันสีมา ถ้ําปนวิทยาคม พะเยา เขต 1
31 นางทัศนีย ไชยเจริญ วัดพวงนิมิต สระแกว เขต 1
32 นางทิพยวรรณ สุโธ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา เขต 1
33 นางปรีดา สุขเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค นครสวรรค เขต 1
34 นางยุพวรรณ ศรีรัตนวิชชา กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ เขต 4
35 นางรชนก สองแสง บานแคนนอยหนองเลิง ยโสธร เขต 1
36 นางรัชดาพรรณ วัชพัฒน ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี เขต 2
37 นางรัชนีกร เครืออยู อนุบาลตาก ตาก เขต 1
38 นางรุงกาญจน เกลอดู แมริมวิทยาคม เชียงใหม เขต 2
39 นางลัฐิกา ผาบไชย ดานแมคํามัน อุตรดิตถ เขต 1
40 นางวรรดี พูลสวัสดิ์ วัดแดง นครศรีธรรมราช เขต 3
41 นางวัชรีพร ชัยจักร พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย เขต 1
42 นางวิภาวดี วิเศษฤทธ์ิ บานตามูล (รัฐประชาสงเคราะห) จันทบุรี เขต 2
43 นางศุภวรรณ ทักษิณ เขาดินวิทยาคาร กาญจนบุรี เขต 1
44 นางสายพิณ วงษารัตน แมลาววิทยาคม เชียงราย เขต 2
45 นางสาวกนกรัตน บุญไชโย สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ เขต 3
46 นางสาวภักษร หรุนเลิศ สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 1
47 นางสาวสุนารี มีใหม สายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 1
48 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ บานแมอุสุ ตาก เขต 2
49 นางสาวอรทัย ภูยอดตา ภูเขียว ชัยภูมิ เขต 2
50 นางสุนีย ชูชมช่ืน วังวิเศษ ตรัง เขต 2
51 นางอารีลักษณ ปุกนอย บานบางปง สมุทรสาคร
52 นายครรชิต แซโฮ จันทรประภัสสรอนุสรณ ยะลา เขต 3
53 นายจักรายุทธ นพราลัย ขัติยะวงษา รอยเอ็ด เขต 1
54 นายจิรพงษ คําปวง บานนอยหวยรินวิทยา เชียงใหม เขต 5
55 นายจิระวัฒน รัตนประทีป สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เขต 1
56 นายชัยวัฒน เทียนนาวา บานปูเตอ ตาก เขต 2
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57 นายชัยวัฒน พลธรรม กูสวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย เขต 4
58 นายชาติชาย พลจารย บานหนองคลองดอนแดง ขอนแกน เขต 3
59 นายณรงคศักดิ์ พรมวัง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร เขต 3
60 นายณัฏฐยศ ปาหลวง วชิรปาซาง ลําพูน เขต 1
61 นายณัฐพล บัวอุไร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2
62 นายดวงดี เปงสุรินทร ไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) เชียงใหม เขต 3
63 นายเดชาธร พองาม เมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม บุรีรัมย เขต 3
64 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล สมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย เขต 1
65 นายธงชัย พาศรี บางหลวงวิทยา นครปฐม เขต 2
66 นายธวัช พรมี บานวนาหลวง แมฮองสอน เขต 1
67 นายธีระชน ขวัญศักดิ์ บานเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห) ชัยภูมิ เขต 2
68 นายนฤพนธ สายเสมา สําโรงทาบวิทยาคม สุรินทร เขต 1
69 นายนิติ ญานะ กาวิละอนุกูล เชียงใหม เขต 1
70 นายนิธิโรจน ตรีรัตนวิชชา กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ เขต 4
71 นายนิรุทธ์ิ อุทาทิพย บานโปงกระทิงบน ราชบุรี เขต 1
72 นายบุญเลิศ อละสัตย ธัญญรัตน ปทุมธานี เขต 2
73 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท บานหนองหวา ศรีสะเกษ เขต 4
74 นายประหยัด ภารการ ธงธานี รอยเอ็ด เขต 1
75 นายปฐฏิพนธ นนทะโคตร ภูเวียงวิทยาคม ขอนแกน เขต 5
76 นายพิทักษ สมาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1
77 นายแมนชัย สมนึก เรณูนครวิทยากูล นครพนม เขต 1
78 นายแมนสรวง แซซ้ิม แมจันวิทยาคม เชียงราย เขต 3
79 นายระดมพล ชวยชูชาติ ทุงสง นครศรีธรรมราช เขต 2
80 นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค เขต 1
81 นายเรืองสิทธ์ิ นามกอง น้ําพองศึกษา ขอนแกน เขต 4
82 นายวรวิทย ไชยวงศคต เจริญศิลปศึกษา"โพธ์ิคําอนุสรณ" สกลนคร เขต 3
83 นายวสันต เสี้ยมแหลม ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ เขต 1
84 นายวสันต คําเพราะ บานหนองหวา ศรีสะเกษ เขต 4
85 นายวารสาร เมืองพวน บานโนนสงา หนองคาย เขต 1
86 นายวิชิต สวัสดิ์จาด กําแพงแสนวิทยา นครปฐม เขต 1
87 นายวีรชัย ฉลาด โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา เขต 2 
88 นายวีรวัฒน พิสุราช มิตรภาพวิทยา นครราชสีมา เขต 7
89 นายวีระพงษ บรรจง ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
90 นายเวสแกว ยอดมงคล บานหนองลาดควาย ไวยพจนานุสรณ นครพนม เขต 1
91 นายศมานนท ปาลสุทธ์ิ แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง เขต 2
92 นายศักดิ์อนันต อนันตสุข นารายณคําผงวิทยา สุรินทร เขต 2
93 นายสฤษดิ์ศักดิ์ ช้ินเขมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด เขต 1
94 นายสุรนาถ รินชมภู ปาไมอุทิศ 4 ตาก เขต 2
95 นายอารมณ ชุมเชิงกาญจน ธาตุพนม นครพนม เขต 1
96 นายอํานาจ พรหมใจรักษ โคกสีพิทยาสรรพ ขอนแกน เขต 1
97 วาท่ี ร.ต.ชิตชัย โพธ์ิประภา วังบอวิทยา นครสวรรค เขด 3
98 วาท่ีร.ต.สุรเชษฐ ดวงทิพย ชุมชนบานโปง เชียงใหม เขต 2


