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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวฒ
ุ ิ

นางยุพดี ไพรวรรณ์

เด็กชายสินพล เล็กน้อยวงศ์

วิทยา

นางราตรี โมทะจิตต์

เด็กหญิงชลธิชา ยืนยงค์

โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบารุง”

นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต

เด็กหญิงอริศรา คชพิน
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เด็กหญิงปาริชาติ ถนอมลิขิต
3

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นางสาววาสนา แสงศรี

รังสิต
4

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

นางสาวนิตยารัตน์ คงคา
เด็กชายพรภัทร์ สันติบุปผากุล

นางพรภิศา พลทวี

เด็กชายชัยพร แพงภูงา
เด็กชายรุ่งศักดิ์ ศรีสุคนธ์

5
6
7

โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสุปราณี อินทพิบูลย์

เด็กหญิงธัญชนก ปลุกปลื้ม

นางสาววณิชชา พัดเย็นชื่น

เด็กหญิงณัฐชุดา วงษ์อนุ

ครูสาทิพย์ กลีบมาลัย

เด็กหญิงแพรวพรรณ ถุงทรัพย์

ครูสิริพร คาวิเศษ

เด็กหญิงภูชิสสา จันทรสุข

นางสาวนาตยา เก่าบริบูรณ์

เด็กหญิงฐานวรรณ ไชยจันพรหม

พัฒนาการ ลาลูกกา
8

โรงเรียนหนองแซงวิทยา

เด็กหญิงณัชชารีย์ สุทธิวฒ
ั นะวงศ์
นางอารีย์ เฟือ่ งฟุง้

เด็กชายอนุพงศ์ อินทสาร
เด็กหญิงศศิวมิ ล ศรีไพร
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โรงเรียนแก่งคอย

นางปราณี เณรแตง

เด็กหญิงณัฐนิชา อ่างรัมย์
เด็กหญิงศุภวรรณ์ มุลิกาติ

10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร

นางสาววาสนา ล่าลับ

เด็กหญิงธนาพร ดอนคามูล
เด็กหญิงสุกัญยา โต๊ะนิ

11 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

นายทศพล พุม่ พวงเกียรติ

เด็กหญิงสุชัญญา สมมูล
เด็กหญิงพัฒนรี พะลัง

12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นางสาวชลธิชา หอมทอง

เด็กหญิงวนิสา ปันติ

นายมานัส วันเห่า

เด็กชายอนุวฒ
ั น์ ใบเนียม

13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เด็กหญิงปัทมา เป็นสุข

น้อมเกล้า ปทุมธานี
14 โรงเรียนปทุมวิไล

61

ทองแดง

20

62

ทองแดง

18

70

เงิน

5

61

ทองแดง

22

76

เงิน

2

62

ทองแดง

15

67

ทองแดง

8

63

ทองแดง

11

70

เงิน

4

68

ทองแดง

6

61

ทองแดง

20

52

เข้าร่วมการ
แข่งขัน

27

64

ทองแดง

9

63

ทองแดง

13

เด็กหญิงปิยะธิดา สวนเล็ก
นายศรายุทธ พึง่ กัน

เด็กชายสุรยุทธ สุขศรี
เด็กชายจิรายุส อาจสุรินทร์

15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นางสาวศศิวมิ ล พลอยงาม

เด็กหญิงรัฐชา ศิริบุรมย์

นางสาวชุติมา อนุวงษ์

เด็กหญิงบุญฑริกา สว่างเมฆ

นางดวงพร ใจภิภักดิ์

เด็กชายรุ่งโรจน์ กาหาวงศ์

สระบุรี
17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

เด็กหญิงปารดา เทียมวรรณ
ครูวนัสนันน์ แก้วเพ็ง

วิทยาคม
18 โรงเรียนธัญรัตน์

เด็กชายพัฒนายุ เรื่อนปัญจะ
เด็กชายสัชฌุ หอมสมบัติ

นางสาวพรจันทร์ สอนนุช

เด็กหญิงปิยธิดา อ่าทอง
เด็กหญิงแพรพลอย มั่นคง

19 โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง

ครูสุชารัตน์ ดิสขา

ปทุมธานี
20 โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”

เด็กหญงมณฑิรา ศิริทวี
เด็กหญิงณัฐวดี บัณฑิต

นางยุภา พลอุบล

เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ จันทร์แสง
เด็กหญิงสุรษา พันทอง

21 โรงเรียนสุธวี ทิ ยา

นางนัยนา อินประดิษฐ์

เด็กชายธนยศ เบิกบาน
เด็กชายกิตติพันธุ์ พุม่ จาปา

22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
23 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ครูสมปอง ใจยาว

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญน้อย

ครูปุญชรัสมิ์ เต็มนอง

เด็กหญิงรัตติยากร รักษาวงษ์

นางกานต์ธรี า ปัญจะทองคา เด็กชายสิทธินนท์ เฉลิมวัฒน์
เด็กชายธนาธิป ปาละพันธุ์

24 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

นางสาวศิริพร สุทธินันท์

เด็กหญิงปานตะวัน สดกาปัง
เด็กหญิงวิภาดา ทัศนาพร

25 โรงเรียนหินกองวิทยาคม

นายเสน่ห์ ชาวขมิ้น

เด็กหญิงศิริจรรญา จันทนาด

นายอุทัย ศรีธนะพงษ์

เด็กหญิงชมภัสส อินทรกาแหง

26 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

นายเรวัตร งะบุรงค์

เด็กหญิงธีรารัตน์ ศรีมหาดไทย
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เด็กชายกิตติพันธ์ มีมากบาง
27 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางชุติญา มณีใส

เด็กชายภัฎพิสิษฐ์ ศุภธนาพันธุ์
เด็กชายพีระพนธ์ สีคามี

28 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ครูเกษรินทร์ ยื้อเผ่าพันธ์

เด็กหญิงธัญสุดา สังข์แจ่ม
เด็กหญิงปิน่ มณี พุฒนิล

29 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

นางสาวอมรรัตน์ บุดดานอก เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดวงสุวรรณ
เด็กหญิงดวงดาว พรมมาลี

