
ล ำดบัที่ ชื่อ สกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 น.ส. กษมล พรหมสมบัติ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม
2 นาย พันธกานต์ บุญสุริยาธรรม พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม
3 น.ส. ลภาวนั สถิรรัตน์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม
4 นาย กรัณย์พล แรงฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
5 น.ส. ชนากานต์ ค าทิพย์ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
6 นาย ณภทัร ชัยสิทธิส์งวน เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
7 นาย ธนัวพล กลัดกลีบ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
8 นาย รฐนนท์ ชุมวฒิุศักด์ิ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
9 น.ส. สุณิศชา ทองกล  า เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย กฤษฎารัฐ กุลชนะยุทธ์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
11 นาย คณิน วฒันา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
12 นาย ชัยภกัด์ิ สวนมา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
13 นาย ธรีภทัร พราหมณ์น้อย พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
14 น.ส. มณีกาญจน์ เรืองสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
15 น.ส. สุพิชญา สุขกันตะ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย อิทธพิล ปิ่นทอง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ณัฐชนน คงสวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 นาย ศรัณย์ ติ วโวหาร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 นาย ตฤณณ์ แจ่มจันทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
20 นาย ทองแท้ ใจรักษาธรรม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ สมุทรปรากร
21 นาย ธติิพล ฟักสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ
22 นาย พิทยุตม์ สงเดช ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
23 นาย กฤตเมธ ศรีโฉมงาม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
24 นาย คุณานนต์ ศรีเภา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
25 นาย ธนปกรณ์ บุญรินทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
26 น.ส. นภสันันท์ บุญช่วย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
27 นาย นิธพิงษ์ ลาภตันศุภผล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย ณัชธร เรืองค า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 น.ส. มณีสร ยังวฒันา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
31 น.ส. มุกอันดา ธรรมสารสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
32 น.ส. ดวงสมร โชติศิริ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
33 น.ส. กฤษณา คงอยู่ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
34 น.ส. บุลภรณ์ คล้อยคล้าย พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
35 น.ส. สิริกร จงจรัสพร วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
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ส ำรอง
อันดับ  1 นาย ภาณุสรณ์ ประทุมมา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  2 นาย สรสิช เหมือนวงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  3 นาย ปัณณวฒัน์ แสงวภิาค ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
อันดับ  4 นาย ชานน สมบูรณ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
อันดับ  5 นาย พงศธร น้อยภาษี เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  6 น.ส. ศิริพร อ่วมทับ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
อันดับ  7 นาย นพกร ส่งสุขส าเภา บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 สุพรรณบุรี
อันดับ  8 นาย คณิศร สมพงษ์ ท่ามะกาวทิยาคม กาญจนบุรี
อันดับ  9 น.ส. เบญจวรรน มันฑะกะ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
อันดับ  10 น.ส. นันทกาญจน์ ชูดอกไม้ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  11 น.ส. ผกาวรรณ ชัยสวสัด์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  12 นาย ปฏพิัทธ์ มนูรัตนศิลป์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปรากร
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