รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนือ่ งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบคัดเลือก)
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 แข่งขันแบบออนไซต์ ณ ห้อง S-106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทีมที่
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2
1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธสิ ุขาวดีอุปถัมภ์) สระบุรี
เด็กหญิง รัตติกาล สร้อยศรี
เด็กชาย นรวิชญ์ ชัยแช่มชื่น
2 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ธีรโชติ ไผ่ศิริ
เด็กชาย กาญชนก บุญยสิทธิพิชัย
3 โรงเรียนสวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ศุภโชติ จันน้าคบ
เด็กหญิง สรัลนุช อ่อนเฉวียง
4 โรงเรียนคลองทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง วิชญาดา เฉิน
เด็กหญิง ปาริตา สูงแข็ง
5 โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์
ปทุมธานี
เด็กชาย ฐปนัส วงศาโรจน์
เด็กชาย ภษิณ ทัตพลภัทรรัต
6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ณฐกร ศรีปรางค์
เด็กชาย เปรม ปานกลาง
7 โรงเรียนสันติสุขวิทยา
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง อริสรา บุตะเขียว
เด็กชาย กันตวัฒน์ เรืองวิจิตร์
8 โรงเรียนล้าพะอง
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง อนัญญา ทองปลิว
เด็กหญิง พิชญ์สินี วิทยาประดิษฐ์
9 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย จิรทีปต์ พักเง้า
เด็กชาย ปภังกร โพธิข้า
10 โรงเรียนวัดกองแก้ว
สมุทรปราการ
เด็กหญิง นิสารัตน์ ผ่องผาด
เด็กหญิง ดุจฤทัย การินทุ
11 โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร
นครปฐม
เด็กหญิง ปิยธิดา ศรีคงคา
เด็กหญิง ปริยฉัตร ศรีคงคา
12 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ธนดล ขันทรัพย์
เด็กหญิง ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร
13 โรงเรียนประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เหลียงพานิช
เด็กหญิง กัญญาพัชร มีนวล
14 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
นครปฐม
เด็กหญิง ชวิสา สร้อยสน
เด็กหญิง ดนุภา สกุลวานิชธนา
15 โรงเรียนโสมาภา
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ฟ้าใส อาจณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิง ภูรชิ ญา เล็กกระจ่าง
16 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
เด็กหญิง ณัชชา ตังนรวิชญ์
เด็กชาย ปวีรว์ ฒ
ุ ิ ปิยพิทยานันต์
17 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย อติณสั ปัทมโยธิน
เด็กชาย ชยากร ศิรไิ กร
18 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ณัฐวรา กรรภิรมย์กุล
เด็กหญิง ภัสร์ธรี า ไชยยะ
19 โรงเรียนบูรณะศึกษา
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ณ ฐกฤต วารีกุล
เด็กหญิง นภลภัส ฟักสุบัน
20 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา เด็กชาย ปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์
เด็กชาย ศุภกร สุดใจ
21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สระบุรี
เด็กชาย ก้องภพ โทสุวรรณ์
เด็กหญิง นัฐฐยา อรุณบล
22 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
เด็กหญิง วลีรตั น์ จันทร์ประมูล
เด็กชาย ธนบดี อยู่รว่ ม
23 โรงเรียนชลประทานวิทยา
นนทบุรี
เด็กชาย สุวจิ ักษณ์ มดตะน้อย
เด็กชาย ณฐวัฒน์ จันทร์เหลือง
24 โรงเรียนอ้านวยวิทย์
สมุทรปราการ
เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ดีสวัสดิ์
ปาริสุทธิ์ แสวงดี
25 โรงเรียนวัดหนัง
กรุงเทพมหานคร เด็กชาย อมรธรรม ไชยบุตร
เด็กหญิง รุจิพร ดวงกระจาย
26 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
นครปฐม
เด็กชาย ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์
เด็กชาย ภูรภิ ัทร ภาณุพิชิต
27 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา
กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ฐิตินัน เชือหอม
เด็กชาย วันฉลอง อภิวฒ
ั นธงชัย

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2563
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบคัดเลือก)
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 แข่งขันแบบออนไซต์ ณ ห้อง S-106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทีมที่
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที1่
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที2่
1

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

ลพบุรี

เด็กชาย รัฐทวุธ เพื่อนใบลี

เด็กชาย จิรายุชฒ์ จินดา

2

โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

สระบุรี

นาย ภูบดินทร์ แจ้งสว่าง

เด็กชาย ชัญญา ตะระสา

3

โรงเรียนราชด้าริ

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย รณภัฏ ศรีเต็ม

เด็กหญิง มนัสนันท์ หาสุข

4

โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์

ปทุมธานี

เด็กชาย สันติ กรทักษ์

5

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย วรภัทร หงษ์ศรีทอง

เด็กชาย ชุติพนธ์ แก้วประพันธ์

6

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

เด็กชาย สิทธิภาคย์ แก้วกา

7

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ไอลดา รุ่งประถม

เด็กชาย ณัฐภัทร บุญโชคชัย

8

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ไอริส เฟรนซ์

เด็กชาย จิรภัทร วรรณยิ่ง

9

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย สิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู

เด็กชาย ธีธัช ถิรเดชสกุล

10 โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)

สุพรรณบุรี

เด็กหญิง สุภาภรณ์ ส่งสมบูรณ์

11 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง รุจิราภา แป้นประเสริฐ

เด็กหญิง แก้วทิพย์ โสภิตภักดีพงษ์

12 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

สระบุรี

เด็กหญิง วรัญญา จักรสุนิล

เด็กหญิง ชนิกานต์ ทิพม่อม

13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

เด็กชาย กัองกิดากร มณีอยู่ล้าเลิศ

เด็กหญิง กฤษณา บุญศรี

14 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย กนกณัฐ วรวนิชย์

เด็กหญิง แบงค์ สายยะ

15 โรงเรียนอ้านวยวิทย์

สมุทรปราการ

นางสาว สิริวิมล จันทร์สุข

นางสาว ณัฐพร เผ่าสุขประเสริฐ

16 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

เด็กชาย ธนวัฒน์ กิจประยูร

เด็กหญิง รุ่งตะวัน สุวดิษฐ์สกุล

17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ปิยวัฒน์ เดชวิไลศรี

เด็กชาย ธีระพงษ์ ลิขิตทรัพย์

18 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ธัญลักษณ์ กรพินธุ์วงศ์

เด็กชาย ซี ธ้ารงเวชช

19 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ตุลภัทร ส่งศรีโรจน์

เด็กชาย ภัทรเธียร มงคลสวัสดิกุล

20 โรงเรียนวัดทรงธรรม

สมุทรปราการ

เด็กชาย ธราเทพ ดวงปาโคตร

21 โรงเรียนสตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง พรอิง สิริพิทยาวงศ์

เด็กหญิง พชรกมล วัฒนศิริ

22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

เด็กชาย พชรวัฒน์ อินทร์ปรุง

23 โรงเรียนบูรณะศึกษา

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง นัชชา สุวรรณสิงห์

เด็กหญิง ณิชาภัทร กล้าดี

24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

เด็กชาย ทยากร ตังศรีวงศ์

25 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ พุ่มนิล

เด็กหญิง รัญชน์ จันทร์สนาม

26 โรงเรียนโยธินบูรณะ

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย แทนคุณ รอดพ้น

เด็กชาย ภิตินันทน์ อัครสุวรรณศรี

27 โรงเรียนวัดดอนหวาย

นครปฐม

เด็กชาย สุทธิพงศ์ อ่อนเจริญ

28 โรงเรียนเซนต์เทเรซา

กรุงเทพมหานคร นาย ชลวิทย์ เกษสา

29 โรงเรียนศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ปฏิญญาพันธ์ รอดคลองตัน เด็กหญิง ศุภาวดี เครือกันทา

30 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

กรุงเทพมหานคร นางสาว ศศิภา ทองทะจิตร์

เด็กหญิง นราวดี สุนทรสาร

31 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย อัครวัฒน์ สรรสิริเสริม

เด็กชาย จิรภัทร เดโชศิลป์

32 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

กรุงเทพมหานคร เด็กชาย ศรัณย์ภพ พิบูลธนาวนิช

เด็กชาย ณธเดช สวัสดิ์แก้ว

33 โรงเรียนราษฎร์นิยม

นนทบุรี

เด็กชาย ธนบดี สืบสาย

เด็กหญิง หทัย ปาละก้อน
เด็กหญิง พิมพ์มาตา มุมบ้านเซ่า

เด็กหญิง ฐานิตา สืบปรุ

เด็กหญิง อริสา ฉายโชติเจริญ
นาย ชัชพล พระอินทร์
เด็กชาย วงศกร มาลาลักษมี

เด็กหญิง พรทิพา โพธิ์ทอง

เด็กหญิง พิชญาภัค หาญชัยภูมิ

เด็กหญิง ธณิชา ปานเดย์

ทีมที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที1่
เด็กหญิง ปาริตา ชมเกษร

ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที2่

34 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

สมุทรสาคร

เด็กหญิง สุนิสา ชมเกษร

35 โรงเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ

กรุงเทพมหานคร เด็กหญิง ศิริวรรณ สุบิน

เด็กหญิง ญาณิศา กองธรรม

36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

เด็กหญิง ศรุดา ยงวัฒนสุนทร

เด็กหญิง บุณฑริกา สุภาษิต

37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ราชบุรี

เด็กชาย กฤติน อารีย์รบ

เด็กหญิง บุณยวี วิริยวงศ์วาน

38 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมุทรปราการ

เด็กชาย ธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์

เด็กชาย บริญ สุตารมจ์

39 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

เด็กหญิง เมลินดา พระนอ

นาย พิบูล กลางกุลนารถ

40 โรงเรียนสาธิตบางนา

สมุทรปราการ

เด็กชาย ปุณณสิน ศรีคะชา

เด็กหญิง กชพร สิทธิพล

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือก)
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 แข่งขันแบบออนไซต์ ณ ห้อง S-106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทีมที่
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
นาย ธรรมสรณ์ โรจนอัครพงศ์
นาย กษิดิ์เดช งามวัฒนะ
2 โรงเรียนท่าวุง้ วิทยาคาร
ลพบุรี
นางสาว รุง่ นภา เสียมสกุล
นางสาว บุญญารัตน์ ศรีษะเกตุ
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์
โรงเรียนราชด้าริ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี

นาย ชลมารค แดงเผือก
นาย อชิน เครือ่ งจันทร์
นาย บรรฑิต ขันเอียด
นางสาว เบลินดา โต๊ะทอง
นาย ธนัทพัชญ์ นฤชัยธีรโรจน์
นาย นายภคพล มงคลสกุลฤทธิ์
นางสาว จารุกัญญ์ วักทับ

นาย คณิศร อนันต์วัฒนาวิทย์
นาย ปฏิภาค จุลพลัง
นางสาว สุภาริตา แซ่ควง
นางสาว ภัสสรลาวัณย์ เย็นทรวง
นางสาว มัณฑนา มุกดาหาร
นาย ปูติน หนูแดง
นางสาว สาธิกา การะเวก

10
11
12
13
14
15

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

นางสาว สุนันทา เกรียรัมย์
นาย ปกรณ์ อินนา
นาย อนันต์ชัย มีเย็น
นาย เกียรติภูมิ สุวรรณอาสา
นาย ธีร์ลภัส ธนภัทร์กุลวัฒน์
นางสาว ชญานิศ ท้าเนียม

นางสาว พราวภัสรา แจ่มกลิง
นาย ปณพล อินนา
นาย พลศรุต ศุภวัตรวรคุณ
นางสาว ศริณา ฉ่้าประสิทธิ์
นาย รวิศภูมิ์ หุตะมาน
นางสาว วัศราภาสุ์ นพคุณ

16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร

นาย ชาคริต ขุมทอง
นางสาว กัญญาณัฐ สุรเกียรติ
นางสาว แสงเทียน สถิรวัฒนกุล
นาย สรวิชญ์ ฉี
นาย ธงชัย โพธิอ์ ุดม
นาย เตชิต บ้ารุงราษฎร์
นางสาว พัชรพร กอประเสริฐสุด

นาย พีรพัฒน์ ตรงดี
นางสาว ชนัญญา พลิคามิน
นางสาว ปิยวรรณ ตันวิเชียร
นาย พันธกานต์ สุขภักตร์
นางสาว ไอริณ ดวงประทุม
นาย อภิรักษ์ ค้าด้วง
นางสาว วนัชพร บุญเจริญ

23
24
25
26
27
28

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
โรงเรียนก้าแพงแสนวิทยา
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี

นางสาว อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร
นาย สงกรานต์ แซ่ตัง
นาย อภินันท์ มงคลสาร
นาย สีหนาท โภคัยวณิช
นาย ณัฐวุฒิ แซ่ตัง
นาย พีรภัทร ปานศรีทอง

นาย กฤษฎิ์ วังวิจิตร
นางสาว เจนจิรา สัจจาพันธุ์
นางสาว อัญธิชา แสงกระจ่าง
นาย สุรเชษฐ์ นามบุตรดี
นางสาว อรไพลิน กิจแก้ว
นางสาว กมลวรรณ แสงเงิน

29
30
31
32
33
34

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดทรงธรรม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สมุทรปราการ

นางสาว เบญจมา บรรหาร
นางสาว แพรพลอย ภาสพันธุ์
นางสาว ปาณิสรา ชุ่มมะโน
นาย ศุภณัฐ จุลขันธ์
นางสาว ธัญธร ตังศรีประชิต
นางสาว ณัฐนรี จุ้ยศุขะ

นางสาว พิชชาภา เสวกวรรณ
นางสาว ธัญญธร สุจิภิญโญ
นาย สรวุฒิ กล่อมอ้าภา
นาย พุฑฒิศักดิ์ จงสถาวร
นางสาว ณัฐพร ประทีปถิ่นทอง
นาย ธนบดี พรรัตน์ธนิกกุล

เพชรบุรี

นางสาว ปิยะฉัตร เงินกอง

นาย กฤษณะ เรืองสกุลพาณิชย์

35 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ทีมที่
36
37
38
39
40

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนมาเรียลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนศึกษานารี

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่1
นาย นพโรจน์ ประเสริฐธนโภคิน
นาย สิรวิชญ์ เจียรนัย
นางสาว ภัทรมัย ขัตติ
นางสาว ศลิษา ภู่ขวัญทอง
นางสาว เบญจรัตน์ บุญหว่าง

ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) คนที่2
นาย พงศกร สุวรรณนิกรกุล
นาย นันทกร จันทร์แพง
นางสาว ประภาพร วงกตวรินทร์
นาย ภูมิ ไกรสัย
นางสาว กชพร ขจรสายวงษ์

41
42
43
44
45
46

โรงเรียนราษฎร์นิยม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี

นางสาว เปรมฤดี นาคงาม
นาย พชรพล พวงคุ้ม
นาย ภูมินทร์ วิมุตติโกศล
นางสาว สิริมาพร อินทยุง
นาย จิรเดช จิรประดับวงศ์
นางสาว ศิลารัตน์ ช่วยณรงค์

นางสาว ปภาวรินท์ โมลิยกุล
นางสาว พัชรพร หนุนภักดี
นาย วรัชญะ วัชโรทยางกูร
นางสาว ณกุลกานต์ สุพรรณพรรค
นาย ชาญวิทย์ บุญชื่น
นางสาว กาลัญญุตา รอดแก้ว

