
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล โรงเรียน/สถำบันท่ีสังกัด จังหวัด
1 นาย เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2 นาง สุวิมล จงมีสุข สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
3 นาย วินัย  ตาลพลกรัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
4 นาย ธวัชชัย  ถาวรกาย ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
5 นางสาว สุดารัตน์  ปานทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
6 นาย นรนิติ พรหมพ้ืน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
7 นาย ชยุต พรมวิชัย นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
8 นาย ภูวดล  ขันท า นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
9 นาย วันชัย แคล้วภัย สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 นางสาว เบญจวรรณ  สังวัง ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
11 นาย วีรยุทธ  พูลพร วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ่างทอง
12 นาง วรัญญา พันธุวงศ์ เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี
13 นาง สรสิชา พรหมชาติ เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี
14 นาย ณรงค์กร  สุนทรวัฒน์ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
15 นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
16 นาย ธนพัฒน์  ทับไธสง ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
17 นาย พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
18 นาย ธนากร สุดสูง บึงกาฬ บึงกาฬ
19 นางสาว ยุพดี ปรีดี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
20 นางสาว ศศิธร โสวงษ์ ร่องค า กาฬสินธ์ุ
21 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ ศุภลักษณ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร
22 นาย ยุทธนา สุวรรณวิสุทธ์ิ ทับปุดวิทยา พังงา
23 นาย หฤษฎ์  มะเสมา ช่ืนชมพิทยาคาร มหาสารคาม
24 นาย นิรัตน์ สุวรรณศรี จ าปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี
25 นาย ธเดช ทิสานนท์ นนทรีวิทยา กรุงเทพ
26 นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ รร. สงวนหญิง สุพรรณบุรี
27 นาย ภัทรพงษ์  สงวนจีน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม
28 นางสาว ภัทรภร ม่ันเพ็ชร บ้านนา “นายกพิทยากร” นครนายก
29 นาย เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ ธัญรัตน์ ปทุมธานี
30 นาย จักรวาล  ภู่อ่ า จ่านกร้อง พิษณุโลก
31 นาย วรกิตต์ิ ก าแพงเมือง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
32 นางสาว ธัญชนก ค าวินิจ จอมทอง เชียงใหม่ 

33 นางสาว สุธาสินี ก้อนใจ เวียงแหงวิทยาคม / สพม 34 เชียงใหม่
34 นางสาว ณัฏฐิกา  หลอดแก้ว บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
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35 นาย ภานุพงศ์  เจริญชัย จ่านกร้อง พิษณุโลก
36 นาง เบญญาภา  สอนสุภาพ จ่านกร้อง พิษณุโลก
37 นางสาว กาญจนา ประทุมวงศ์ ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
38 นางสาว นันทภัค จันทา ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
39 นาย กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. กรุงเทพมหานคร
40 นาย จตุชัย นันทวิชิต ท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี
41 นาย ณรงค์ศักด์ิ สีหะวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
42 นาง พัชรสุดา อ่างมณี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
43 นางสาว พิมพิมนต์ การประกอบ ทับปุดวิทยา พังงา
44 นางสาว จิราณี เมือง จันทร์  ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ 
45 นาย สรพงษ์ สมสอน วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
46 นางสาว กุลธิดา สุวัชระกุลธร มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง
47 นาย สรวัฒน์  ยามสุข วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่
48 นาย ศักด์ิอนันต์ อนันตสุข นารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์ 
49 นางสาว ชุติพร เกิดภักดี ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
50 นางสาว วรรณวิษา อาษาจิตร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
51 นางสาว พรนิภา  ฤทธ์ิผักแว่น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
52 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริชัย นกโต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
53 นาย วรปรัชญ์ สดเอ่ียม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
54 นาย วสันต์ อุส่าห์ค้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
55 นาย สามารถ เพ็งเลา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
56 นางสาว ชาดา ศักด์ิบุญญารัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
57 นาย อดิศักด์ิ เดชะศิริ ปทุมวิทยากร อุบลราฃธานี
58 นางสาว ธัญทิวา  เย็นใจดี ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ สุโขทัย
59 นาย อนุรักษ์ บุญมี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
60 นาย กฤษฎา ทองก าเหนิด ศรียาภัย ชุมพร
61 นาย ไพบูลย์ ปัทมวิภาต สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
62 นาย นครินทร์ สุกใส ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
63 นาง ภิญญาพัชญ์ สัญลักษณ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
64 นาย อนุพงค์ คงสระ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
65 นาย วิบูรณ์ วังกราน ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี
66 นาย เตชิต ภัทรศรีวงศ์ ชุมชนบ้านหนองฝ้าย/สพป.กจ4 กาญจนบุรี
67 นางสาว กัลยาณี จิตร์วิริยะ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
68 นางสาว จิรภิญญา วงษ์ตรีศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
69 นาง มะยุรี  สมบูรณ์ ลืออ านาจวิทยาคม  สพม.29 อ านาจเจริญ
70 นางสาว เยาวเรศ ภูหม่ันเพียร ลืออ านาจวิทยาคม สพม.29 อ านาจเจริญ
71 นาย เมธี มีแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
72 นางสาว วิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี



73 นางสาว จตุพร  ฉิมมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
74 นางสาว วาสนา โสภารักษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
75 นาง สายพิน งามสง่า ปากเกร็ด นนทบุรี
76 นางสาว สกุลรัตน์ โรจนพรพรักษ์ ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
77 นาย สุรชัย ปิยะประภาพันธ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
78 นาย อาคม สุวรรณประเสริฐ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
79 นางสาว ศศิประภา สุภาษร ท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" จันทบุรี
80 นาย ดานุพล ไชยสุข ท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
81 นาย วิวัฒน์  การมงคล  วังโป่งพิทยาคม สพม.40 เพชรบูรณ์ 
82 นาย นรากรณ์  จินพุทธ เตรียมอุดมศึกษา/สพม.1/สพฐ. กรุงเทพมหานคร
83 นางสาว ไลลา อุดมทวีพร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
84 นาย นพคุณ สืบเลย ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น
85 นาง ศศิวิมล มีฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษา/สพม.1/สพฐ. กรุงเทพมหานคร
86 นาง บุษบา  ลาวัลย์ เทศบาล1(บ้านบัวใหญ่)   เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
87 นาย สุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม
88 นาย อนุพล สุวรรณไตรย์ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
89 นาย กฤติกร ล้อจิตติกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
90 นาย เชิดชัย มูลสุวรรณ เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี
91 นาย วิฑูรย์  เหรียญทอง หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ
92 นาย ส่งเสริม สุทัศนพานนท์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
93 นางสาว สุนีย์  น้าประทานสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
94 นาย ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ ปาพแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
95 นางสาว จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
96 นาย ราชันย์  รองพล วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
97 นาย สุเมธ สงวนสุข วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
98 นาย อลงกรณ์ บุตรกสก กัลยาณวัตร ขอนแก่น
99 นาย อานนท์ ค าสา หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.24 กาฬสินธ์ุ
100 นาย รัชฎา ปัททุม หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธ์ุ
101 นางสาว สุรีพร หาไมตรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี
102 นาย ภูเบศ เศรษฐบุตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
103 นางสาว ประกิตศรี เผ่าเมือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
104 นาย ปิยะพงษ์ กลางจอหอ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ
105 นาย สงวนศักด์ิ โกสินันท์ ผดุงนารี มหาสารคาม
106 นาย ณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม
107 นาย ชริน ณ พิกุล แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย
108 นาย พงศธร  สายใจ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย
109 นาง กฤติกา แกล้วกล้า อนุกูลนารี สพม.24 กาฬสินธ์ุ
110 นาย เจษฏา ประวาลปัทม์กุล แสงทองวิทยา สงขลา



111 ว่าท่ี ร.ต. วรพล ครุฑวิสัย ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี
112 นาง ทัศณีย์ นวลกุ้ง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
113 ดร. เจนจิรา ทิพย์ญาณ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
114 นาย เอกราช รักเมือง เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 
115 นาย ฉัตรชัย สุขุม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร
116 นางสาว ธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์ นารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์
117 นางสาว ปุณธิชา มาเนตร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร
118 นางสาว วราพรรณ สุกมาก คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร
119 นางสาว รัตนาภรณ์ โยทะพงษ์ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41 ก าแพงเพชร
120 นางสาว เสาวนีย์  สอนแหยม คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร
121 นางสาว จุฑาทิพย์ ค าตีด คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร
122 นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ล าปางกัลยาณี ล าปาง
123 นางสาว ธณิตชากร ปิตาระโพธ์ิ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
124 นางสาว วริศรา กุณาบุตร ล าปางกัลยาณี ล าปาง
125 นาย ชลธิช ณ ล าปาง ล าปางกัลยาณี ล าปาง
126 นาย ศรันย์  สภาพสวัสด์ิ ท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
127 นางสาว ภัทรมน อินไหม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
128 นางสาว บุรีรัตน์ สือพัฒธิมา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร
129 นาย อ านา จ  ใจ ซ่ือ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  นนทบุรี 
130 นาง พรสวรรค์ บูลาเทา สาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี
131 นาย นายยุทธกานต์ นาคหม่ืนไวย บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ
132 นางสาว สริภรณ์  แจ่มใส สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
133 นางสาว นัทธ์หทัย  พรมวังขวา สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
134 นาง เจตนา ล้ีสุวรรณ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
135 นางสาว รัญชิดา จันทราช พระธาตุหนองสามหม่ืน/สพม.30 ชัยภูมิ
136 นาย โสภณ แซ่เอ๊ียะ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
137 นาย วนศาสตร์ สร้อยจิต วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
138 นาย ประสบสุข ปราชญากุล เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
139 นาย ปริญญา สมบัติ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
140 นาย ปัณณทัต จ าป่ากุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
141 นาย สมมาตร ศรีวิศาลศักด์ิ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
142 นาย มานะ  อินทรสว่าง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
143 นาย เก้ือเกียรติ สาระ ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
144 นาย มณเฑียร งามแก้ว จักราชวิทยา นครราชสีมา
145 นาย ธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี จักราชวิทยา นครราชสีมา
146 นาย กฤษฎา อินทับทิม ชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์
147 นางสาว เพ็ญจิตรี จิตมณี บุญเหลือวิทยานุสรณ์  สพม.31 นครราชสีมา
148 นางสาว รจนา พันฮวบ สามพรานวิทยา นครปฐม



149 นาย วุฒิพงษ์  บุญยอด ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
150 นาย ธนภณ อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
151 นางสาว นลินดา  จันทะวงศ์ มหาชัยวิทยาคม สพม.22 นครพนม
152 นางสาว จันธิรา  พลหาญ มหาชัยวิทยาคม สพม.22 นครพนม
153 นางสาว ศศิวิมน เช้ือหอม ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี
154 นาง ทิพย์สุดา  สรณะ ท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" จันทบุรี
155 นาย เทวากร ต่างโอฐ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
156 นาง ไพลิน ประเสริฐศรี ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
157 นาง เดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์ กระบุรีวิทยา ระนอง
158 นางสาว นฤมล มีมุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
159 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จันหนู ช่องพรานวิทยา ราชบุรี
160 นาย อานนท์ งามเนตร์ สวนผ้ึงวิทยา สพม.8 ราชบุรี
161 นาย ประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
162 นาย วิวิศน์  ธนะจิตต์สิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
163 นาย ทรรศิน อุษาวิจิตร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
164 นางสาว ทิพวรรณ  วิภาตผลิน บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
165 นาย จักรพันธ์ ศึกษากิจ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
166 นาง มยุรี  บุญทอง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
167 นางสาว พิมพ์พิมล จรเข้ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
168 นาง หน่ึงฤทัย  อุเทศ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
169 นาย สหรัฐ บัวทอง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์/สพม.16 สงขลา
170 ว่าท่ีร้อยตรี สุทธิพงศ์ โหดหมาน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์/สพม.16 สงขลา
171 นางสาว อัญสุรียา นามเหลา เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ชลบุรี
172 นางสาว ภูษณิศา อาวรณ์ เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ชลบุรี
173 นาย ปฏิภาณ  ยอดขุนทด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ
174 ว่าท่ี ร.ต. ชมพูเนกข์ สโรบล บ้านปล่องเหล่ียม สมุทรสาคร
175 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภรพรรณกรณ์  ก้อนค า กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
176 นาย เขตรัตน์ ม่วงสุข พนมรอกวิทยา นครสวรรค์
177 นาย ธีรนัย แซ่โหงว ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ชุมพร
178 นาย พงศ์วิพัฒน์ เจริญพล ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
179 นาย ชัยยะ สว่างวงษ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
180 นาย แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ บึงกาฬ บึงกาฬ
181 นาย วสันต์ เส้ียมแหลม ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
182 นาย ศรสิงห์ สิงหาราโท ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
183 นาย สิทธ์ิประสงค์  เรียบเจริญ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
184 นาย อารี บุญธรรมโม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
185 นาย สุริยะ วานะวงศ์ นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” นครพนม
186 นาย สุพัฒน์ บุญอยู่ เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี



187 นางสาว หทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธ์ิ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
188 นาย บรรหาญ เดชมา หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
189 นาย ไพฑูรย์ นพกาศ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
190 นาย อนุรักษ์ โคผดุง ภูเขียว ชัยภูมิ
191 จ่าเอก สยาม เชียงเครือ ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
192 จ่าสิบเอก วรพล มีพวก ห้วยกินพิทยาคม บุรีรัมย์
193 นางสาว วิจิตตา อ าไพจิตต์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
194 นาง อุษณีษ์ บุญทัศโร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
195 นางสาว อมรรัตน์ เถียรอ่ า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
196 นาย ปริญญา เหลืองแดง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
197 นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
198 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุดารัตน์ ประกอบมัย มักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
199 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นาถธิดา แก้วทอง ประภามนตรี2 สมุทรปราการ
200 นางสาว พัณนิดา รุ่งเศวตกุล ประภามนตรี2 สมุทรปราการ

ข้อมูลผู้สมัคร ณ วันท่ี 23 มกรำคม 2562


