
ล ำดบัที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส. ธัญญพร พงษ์ไพบูลย์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 นาย ณัชวัตร ไฝจู พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
3 น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
4 นาย พิพัฒน์พล รักษาผล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
5 นาย อภินันท์ สนองสินธุ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
6 น.ส. ประภัสรา ตันเจริญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
7 นาย ศุภวิชญ์ หินศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
8 น.ส. กุลณัฐ บูรณารมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
9 นาย จิรกฤต เกษดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย ปิน่กมล เรืองเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
11 นาย พีรพัฒน์ แดงแตง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
12 น.ส. กนกวรรณ เกสรา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 น.ส. ณัฐปวีณ์ พวงแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
14 น.ส. สมิตา ลาภเลิศลอย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย สรวิชญ์ ชะนะโก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย กฤติพงศ์ ฤทธิบ์ ารุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 น.ส. กัญญาพัชร สุดพิมศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 นาย จิรภัทร ไชยยศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. นัทชา เกาทัณฑ์ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. ภาณิศา ไทรงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 น.ส. วงศ์รวี เฟือ่งฟุง้ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย สติพัฒน์ สุตยสรณาคม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 น.ส. กนิษฐา สวัสดิวิชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 น.ส. เพชรรัตน์ พงษ์จันทร์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี
25 น.ส. สุจิตรา วันหลัง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ สมุทรปราการ
26 นาย ธีรวุฒิ พลอาชา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
27 น.ส. กนกนุช ศิรกุลวัฒน์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 น.ส. กมลชนก หละวัน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 น.ส. ธิติสุดา ครรชนะอรรถ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 น.ส. ปิน่นภา ศุภสินโกมล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
31 นาย ธนพล สินสถิตพร สมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 น.ส. รัตสิฐา บุญยะสิทธิ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
33 น.ส. จณิสตา สารสุวรรณ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
34 น.ส. พรทิภา เกิดมนตรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี
35 น.ส. มานิตา ทับศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี
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ส ำรอง 
อันดับ  1 น.ส. วนาลี  เช็ค เทิดทูนภูภุช สมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  2 น.ส. จาฏุพัจน์ วันเพ็ญ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  3 น.ส. ทัศวรรณ จันทร์เจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  4 น.ส. สนันตน์ อักษรเลิศสวัสด์ิ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  5 น.ส. มลทิชา บัวอุไร สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  6 นาย กิตติเดช พุม่จิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  7 นาย อดิศร ขันทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  8 น.ส. วรรัฐ คลังเงิน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  9 น.ส. จารุวรรณ เหลาชิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  10 น.ส. ชลพร โพธิแพทย์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  11 น.ส. จิณัฐตามาศ พาพสท์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  12 น.ส. ธัญณภัสส์ ศรีธนพงศา สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  13 น.ส. ศุภิสรา ก าเหนิดแจ้ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  14 น.ส. กวินทรา สุขขี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  15 น.ส. เมธิณี สถิตโสฬส สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  16 น.ส. ภัทราพร บุญรักษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
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