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ณ โรงแรมปุระนคร   จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ระดับชั้น โรงเรยีน จังหวัด 

1 เดก็หญิงปารนิตา หีดแกว้ ม.1 โรงเรียนบา้นไสโคกเกาะ นครศรีธรรมราช 
2 เดก็หญิงวรวรรณ วงศจ์ินดา ม.1 โรงเรียนบา้นไสโคกเกาะ นครศรีธรรมราช 
3 เดก็หญิงกวินธิดา เบา้นวุงศ ์ ม.3 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สงขลา 
4 นางสาวจนัทรจ์ิรา ข าดว้ง ม.4 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สงขลา 
5 นางสาวนิรกานต ์ แพง่โยธา   โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 
6 นางสาวญาณิชา นวลแสง ม.4 โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 
7 นางสาววาสนา คงรว่ง ม.4 โรงเรียนล าทบัประชานเุคราะห ์ กระบี่ 
8 นายธีรชาต อรุณรกัษ ์ ม.4 โรงเรียนล าทบัประชานเุคราะห ์ กระบี่ 
9 นางสาวณิชารีย ์ พิชยัรตัน ์   โรงเรียนวิเชียรมาต ุ ตรงั 

10 นายณฐัภมูิ ยิ่งยวด   โรงเรียนวิเชียรมาต ุ ตรงั 
11 นายธรรมธร ชนะศกึ ม.6 โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎณ ์ นครศรีธรรมราช 
12 นางสาววรนิทร เพ็ญบรูณ ์ ม.6 โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎณ ์ นครศรีธรรมราช 
13 นายธนกฤต ทิพยร์ตัน ์ ม.4 โรงเรียนพนูพินพิทยาคม สรุาษฎรธ์านี 
14 นายอภิรกัษ ์ เรืองเพ็ง ม.6 โรงเรียนพนูพินพิทยาคม สรุาษฎรธ์านี 
15 เดก็ชายณฐักมล ชชูนะ ม.2 โรงเรียนทุง่ชมุพล พทัลงุ 
16 นายมฮูมัหมดัอามีน มาทะมะ ม.6 โรงเรียนทุง่ยางแดง ปัตตานี 
17 นายอาซนั มะสีละ ม.5 โรงเรียนทุง่ยางแดง ปัตตานี 
18 นางสาวกญัญาภทัร อดุรเดช ม.5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 
19 นายบญุพจน ์ มสุิกรงัษี ม.5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 
20 นางสาวรมยธี์รา ชยัสิรจิิรวชัร ม.5 โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 
21 นายภรูพิฒัน ์ ชราลกัษณ ์ ม.5 โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 
22 นางสาวชนิดา ออ่นรตัน ์ ม.6 โรงเรียนคลองทอ่มราษฎรร์งัสรรค ์ กระบี่ 
23 นางสาวยิ่งลกัษณ ์ เพ็ชรนาค ม.6 โรงเรียนคลองทอ่มราษฎรร์งัสรรค ์ กระบี่ 
24 เดก็ชายพชัรพล อินทรศ์รีทอง ม.3 โรงเรียนทุง่ชมุพล พทัลงุ 
25 นางสาวธญัชนา ชินาภิรมย ์ ม.5 โรงเรียนพิปนูสงัฆรกัษป์ระชาอทุิศ นครศรีธรรมราช 



26 นางสาวปิยนนัท ์ สิทธิปธาการ ม.6 โรงเรียนพิปนูสงัฆรกัษป์ระชาอทุิศ นครศรีธรรมราช 
27 นางสาวณฏัฐณิชา จนัทรพุม่ ม.6 โรงเรียนอ่าวลกึประชาสรรค ์ กระบ่ี่ี 
28 นางสาวสิรนิทิพย ์ ชคูง ม.5 โรงเรียนอ่าวลกึประชาสรรค ์ กระบ่ี่ี 
29 นายกนตอ่ร โกละกะ ม.5 โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี ๒ สรุาษฎรธ์านี 
30 นายอศริะ ศรีวิสทุธ์ิ ม.5 โรงเรียนสรุาษฎรธ์านี ๒ สรุาษฎรธ์านี 
31 นายจารุวฒัน ์ สง่เสรมิ ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรงั 
32 นางสาวศิวพร รกัจนัทร ์ ม.4 โรงเรียนทุง่สงสหประชาสรรค ์ นครศรีธรรมราช 
33 นางสาวสิโรธร จนัทรจ์ิตต ์ ม.4 โรงเรียนทุง่สงสหประชาสรรค ์ นครศรีธรรมราช 
34 นางสาวสชุานชุ ชมชว่ย ม.5 โรงเรียนรตัภมูิวิทยา สงขลา 
35 นางสาวน า้ทิพย ์ สขุเจรญิ ม.5 โรงเรียนรตัภมูิวิทยา สงขลา 
36 นายนฤสรณ ์ นุน่ชผูล ม.4 โรงเรียนสภาราชินี ตรงั 
37 นางสาวณิชนนัท ์ สวนแกว้ ม.5 โรงเรียนรชัชประภาวิทยา สรุาษฎรธ์านี 
38 นางสาวลดัดา ดาเรียน ม.5 โรงเรียนรชัชประภาวิทยา สรุาษฎรธ์านี 
39 นายรกัเขตต ์ ยพุยงค ์ ม.5 โรงเรียนบางกล ่าวิทยาลยัรชัมงัคลาภิเษก สงขลา 
40 นายเทพภรู ิ ณ พทัลงุ ม.5 โรงเรียนบางกล ่าวิทยาลยัรชัมงัคลาภิเษก สงขลา 
41 นางสาวจิรนนัท ์ หนนูงั ม.6 โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร พทัลงุ 
42 นางสาวลลิตา มนัแกว้ ม.5 โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร พทัลงุ 
43 นายพชัรพล ไฝจ ู ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 
44 นางสาวปริยาภทัร สทุิน ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 
45 เดก็หญิงศภิุสรา รจนากลู ม.3 โรงเรียนเบญจศกึษา ชลบรุี 
46 เดก็หญิงวรพนิต ชินวรปัญญา ม.3 โรงเรียนเบญจศกึษา ชลบรุี 
47 เดก็หญิงวรวรรณ ชินวรปัญญา ม.3 โรงเรียนเบญจศกึษา ชลบรุี 
48 เดก็ชายศภุกร ถาวรวีย ์ ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศกึษา ภเูก็ต 

 

 


