
ล าดบัที่ โรงเรียนที่ปฏบิตักิารสอน ชื่อ-สกุล(นักศึกษา) สาขาวิชา ชื่อ-สกุลครูพ่ีเลี้ยง
1 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ อมุาพร ขาวผ่องใส การศึกษาปฐมวัย จิตติมา แกว้เกดิ
2 โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์) รุ่งทวิา นามชาลี การศึกษาปฐมวัย นางนภิา จันทร์ฉาย
3 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) นางสาวรัตติกาล  พลสูงเนนิ การศึกษาปฐมวัย นางศิริรัตน ์ชื่นกล่ินธูป
4 โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห ์) ชุติกานต์ โตพทิกัษ์ การศึกษาปฐมวัย พชัรี มหาแกว้
5 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ รัตนาวลี มหาสังข์ การศึกษาปฐมวัย สุนรัีตน ์ประเสริฐ์ศักด์ิ
6 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นางสาวญาณิศา สังข์ศิริ การศึกษาปฐมวัย นางวาสนา เนตรวิจิตร
7 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นางสาว ตรีทพิย์ รังสิมนัต์ การศึกษาปฐมวัย นางสาว จุฑารันต์ สุขกระจ่าง
8 โรงเรียนนารีวิทยา วิจิตรา คชชาญ การศึกษาปฐมวัย นางสาวออ้มใจ ศรีสุด
9 โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์) เกวลี  กง๋ชิน การศึกษาปฐมวัย นธัทมน  ชุนจ ารัส  
10 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นางสาว ทพิวรรณ ค าวัง การศึกษาปฐมวัย นาง ยุวลักษณ์ เย็นนะสา
11 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ จรูญ  คอนเมฆ การศึกษาปฐมวัย คนนูอ้มจิตต์  สีมาวงศ์
12 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนชิ) ศิริวรรณ  บญุรัตน์ การศึกษาปฐมวัย นางสาวพจนา   ชีวยะพนัธ์
13 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ จุฑามาศ  มณีวงษ์ การศึกษาปฐมวัย สุปราณี อา่งหรัิญ
14 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวชุติมา จาตุรัส การศึกษาปฐมวัย นางนภิา บญุมพีพิธิ
15 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ สิริรัตน ์สุขหอม การศึกษาปฐมวัย นารีรัตน ์เอี่ยมแทน
16 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) จรัญญา. วงษว์ร การศึกษาปฐมวัย ปณิชา ชาติคมข า
17 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวทอปดั  พฒันะสายสกลุ การศึกษาปฐมวัย นางปรียาภรณ์  ภกัดี
18 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) วันชนก    เกษรักษา การศึกษาปฐมวัย กาญจนา    ผูกนอ้ย
19 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ น.ส ขวัญเรือน ระกมั การศึกษาปฐมวัย เยาวลักษณ์ ผ่องภริมย์
20 โรงเรียน ดรุณา ราชบรีุ น้ าทพิย์  จันทร์ฉนวน การศึกษาปฐมวัย พชัรินทร์ กม้เล้ง
21 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นจุรีย์ ด้วงเผือก การศึกษาปฐมวัย นางอารีย์ ทนพุฒันาชัย
22 โรงเรียนนารีวิทยา อคัริยา หารินไสล การศึกษาปฐมวัย นศิา ชมสุวรรณ
23 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภบ์รูณวิทยา นางสาวกมลวรรณ จ าปาพนัธ์ การศึกษาปฐมวัย นางอดุม สุระอดุร
24 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ ์บรูณวิทยา นางสาวพรทพิย์  นอ้ยแกว้ การศึกษาปฐมวัย นางสาธิดา  ธรรมแท้
25 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวอจัฉรา ทฆิมัพรบรรเจิด การศึกษาปฐมวัย นางสาววิบลูย์ลักษณ์ จาตุรัส
26 โรงเรียนนารีวิทยา มนสันนัท ์เทพพบิลูย์ การศึกษาปฐมวัย นารีรัตน ์ปรัชญาด ารงพล
27 โรงเรียนนารีวิทยา ชลิตศา หว้ยหงษท์อง การศึกษาปฐมวัย นาง กชกร อนิทบัเมฆ
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28 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวสุภสัสรา ชนกบญุ การศึกษาปฐมวัย นางสุภารัตน ์ อนนัโท
29 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาวอรวรรณ ขิวรัมย์ การศึกษาปฐมวัย นางเยาวเรศ ชาครียวณิชย์
30 โรงเรียนนารีวิทยา วรรณฉวี ฉวีวรรณ การศึกษาปฐมวัย ลัดดา พบิลูรัตนากลู
31 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ ซากนิะ๊ ปะจูสาลา การศึกษาปฐมวัย จองทอง โชติช่วง
32 โรงเรียนนารีวิทยา วรรณฉวี ฉวีวรรณ การศึกษาปฐมวัย ลัดดา พบิลูรัตนากลู
33 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวจุฑามาศ อนเุครือ การศึกษาปฐมวัย นางสาวฐิตาลีย์ หลีสุวรรณ
34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวรุ่งนภา ศรีหาชัย การศึกษาปฐมวัย นางนงลักษณ์   มนตรีมขุ
35 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นางสาวพชัราภรณ์ จิตต์สกลุ การศึกษาปฐมวัย กมลาศ  พชัรวงศกร
36 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ วนดิา วันเพญ็ การศึกษาปฐมวัย นางปยิรัตน ์โลดโดด
37 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวสุภสัสรา  ชนกบญุ การศึกษาปฐมวัย นางสุภารัตน ์ อนนัโท
38 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวอจัฉรา ทฆิมัพรบรรเจิด การศึกษาปฐมวัย นางสาววิบลูย์ลักษณ์ จาตุรัส
39 โรงเรียนอนบุาลราชรี นางสาว ปญัจพร นาคหนู การศึกษาปฐมวัย นาง ศิราณี แสงใส
40 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวเบญจมาศ มั่นคง การศึกษาปฐมวัย นางสาวนาท ีแย้มขยาย
41 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวทอปดั  พฒันะสายสกลุ การศึกษาปฐมวัย นางปรียาภรณ์  ภกัดี
42 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนชิ) นางสาวรุ่งนภา   ศรีหาชัย การศึกษาปฐมวัย นางนงลักษณ์     มนตรีมขุ
43 โรงเรียนนารีวิทยา สุภทัรา บญุวงษ์ การศึกษาปฐมวัย สุพตัรา จันทร์หอม
44 โรงเรียนนารีวิทยา กาญจนา  แสนค า การศึกษาปฐมวัย ธิดาพร เรืองกลู
45 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวประภาพร สันติวีระพนัธ์ การศึกษาปฐมวัย นางนพรัตน.์  สรรพลุน
46 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ วนชิญา  ทองเอยี การศึกษาปฐมวัย สัมพนัธ์  สมประสงค์
47 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) ศิริวรณ  โสสว่าง การศึกษาปฐมวัย สมใจ  ตันติก าธน
48 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาว สุบญุญา. ศรีทอง การศึกษาปฐมวัย นางสาว เฉลิมศรี ชัยมงคล
49 โรงเรียนนารีวิทยา กฤษติยา  พว่งกลุ การศึกษาปฐมวัย กนกลักษณ์  พนัธ์พรัิกษ์
50 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ ์บรูณวิทยา น.ส.อารีวรรณ บญุรอด การศึกษาปฐมวัย น.ส.ประจวบ เรืองกลู
51 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวอจัฉรา ทฆิมัพรบรรเจิด การศึกษาปฐมวัย นางสาววิบลูย์ลักษณ์ จาตุรัส
52 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ นายจรูญ คอนเมฆ การศึกษาปฐมวัย คุณครูนอ้มจิตต์ สีมาวงศ์
53 โรงเรียนนารีวิทยา สุภทัรา บญุวงษ์ การศึกษาปฐมวัย สุพตัรา จันทร์หอม
54 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาว ชลิตศา หว้ยหงษท์อง การศึกษาปฐมวัย นางกชกร อนิทบัเมฆ
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55 โรงเรียนนารีวิทยา อคัริยา หารินไสล การศึกษาปฐมวัย นศิา ชมสุวรรณ
56 โรงเรียนนารีวิทยา อคัริยา หารินไสล การศึกษาปฐมวัย นศิา ชมสุวรรณ
57 โรงเรียนนารีวิทยา กฤษติยา  พว่งกลุ การศึกษาปฐมวัย กนกลักษณ์  พนัธ์พรัิกษ์
58 โรงเรียนนารีวิทยา กาญจนา แสนค า การศึกษาปฐมวัย ธิดาพร เรืองกลู
59 โรงเรียนนารีวิทยา อรวรรณ ขิวรัมย์ การศึกษาปฐมวัย เยาวเรศ ชาครียวณิชย์
60 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ นางสาวศิรินประภา แสงทอง คณิตศาสตร์ นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
61 โรงเรียนเทศบาล๑ทรงพลวิทยา นางสาวนวรัตน ์เนตรสาร คณิตศาสตร์ นางยุพา ธนะพรสุขสันต์ 
62 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา นางสาวอรทมิา สุภาพ คณิตศาสตร์ นางสาวขนษิฐา คล้ายแดง
63 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ นางสาวลาวรรณ์ ขันเงิน คณิตศาสตร์ ครูธาตรี ทรัพย์ส าราญ
64 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ นายมงคล วันเพญ็ คณิตศาสตร์ นางสาวพชัรี แนน่ทรัพ
65 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม นางสาววราภรณ์ เขียวมา คณิตศาสตร์ นางปยิะรัตน ์รัตนซ้อน
66 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม นายสันติ ทองสิทธิ์ คณิตศาสตร์ นายกกึกอ้ง ไตรศิริ
67 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นางสาววราภรณ์  แกว้อาสา คณิตศาสตร์ นางสาวเพญ็ศรี  พทุธไพบลูย์
68 โรงเรียนอนบุาลด าเนนิสะดวก นางสาวพนิทสุร อมรสันต์ คณิตศาสตร์ นางสาวอรวรรณ ค ายอด
69 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส (นพิทัธ์หริณสูตร์) นางสาวอภวิันท ์หล่อพมิพ์ คณิตศาสตร์ นายนฤพล อิ่มสุด
70 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส(นพิทัธ์หรืณสูตร์) นางสาวนรินทร์ธร หมั่นกจิ คณิตศาสตร์ นางสาวบณุยานชุ นชุสาย
71 โรงเรียนวัดชาวเหนอื นางสาวสุชานาถ โอแกว้ คณิตศาสตร์ นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
72 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม ปรียานชุ พรุิณพพิฒัน์ คณิตศาสตร์ นางปราณีชีพ เกดิสุข
73 โรงเรียนวัดชาวเหนอื นางสาว ณัฐนนัท์ บญุ เลิศ คณิตศาสตร์ นางศิราพร แฮ้พฤกษ์
74 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ น.ส.อญัชนา พลายละหาร คณิตศาสตร์ นางดวงพร  ปญัติภาณุวัฒน์
75 โรงเรียนวัดพกิลุทอง(แปลกประชาคาร) นางสาวอนติา สาริยา คณิตศาสตร์ นางศิริพร  จิตงามข า
76 โรงเรียนบา้นจอมบงึ (วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวรัตนาภรณ์  วิชัด คณิตศาสตร์ นางสาววาริสา  วงพนิจิ
77 โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านกังานสลากกนิแบง่สงเคราะห ์54) นางสาวธนาภรณ์ บตุรรักษ์ คณิตศาสตร์ นายนฤชา สายหมี
78 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชลธิชา ชิดปรางค์ คณิตศาสตร์ นายพษิณุ ยงดี
79 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง นางสาวอซัรีนา ดอเล๊าะ คณิตศาสตร์ นางวรรทณา พมิพส์วัสด์ิ
80 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวกฤษฎาพร พนัจันทร์ คณิตศาสตร์ ครูอริษา วงค าจันทร์
81 โรงเรียนเทศบาล1วัดนางวัง(สหราษฎร์อทุศิ) นางสาวทพิาวรรณ วิชุยสูตร คณิตศาสตร์ นางสาวศรัญยา ผลมะเฟอืง
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82 โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถัมภ์ สุพญิญา  ประจวบวัน คณิตศาสตร์ จินดวลัย  เขมาอจัฉริยผล
83 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ดรัลพร ขาวเจริญ คณิตศาสตร์ นางประไพ ชมภพูนัธ์
84 โรงเรียนเทศบาล1วัดนางวัง(สหราษฎร์อทุศิ) นางสาวมาริษา สายตรี คณิตศาสตร์ นางนวนหงษ ์ศรีเพชร
85 โรงเรียนบา้นล าพระ นางสาวกมลรัตน ์ดอกใบ คณิตศาสตร์ นางณัฐชานนัท ์ ปญัจเมธี
86 โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านกังานสลากกนิแบง่สงเคราะห์54) ธัญญารัตน ์อรุณรักษา คณิตศาสตร์ นางสาวขวัญใจ วงษถ์าวร
87 โรงเรียนวัดเจติยาราม สุภลักษณ์ วิวาหสุ์ข คณิตศาสตร์ นายมศัีกด์ิ สุภานลิ
88 โรงเรียนบา้นล าพระ จุฑามาศ แสนสุข คณิตศาสตร์ นางวาสนา หนดีู
89 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นางสาวสุมติรา สีดาตัน คณิตศาสตร์ นางสุรภ ีอปุโท
90 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นางสาววิไลภรณ์ จุลจังหรีด คณิตศาสตร์ นางอศันยี์  สว่างอารมณ์
91 โรงเรียนอนบุาลด าเนนิสะดวก บษุกร ซ่ือสัตย์ คณิตศาสตร์ นภิารัตน ์ จันทอน
92 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์)  นางสาวจุไรภรณ์   จันทร์พร้อม คณิตศาสตร์ คุณครูจันทรา  บญุมปีระเสิร์ฐ
93 โรงเรียนวัดสันติการาม นางสาวฐานติ  ร่วมชาติ คณิตศาสตร์ นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร
94 โรงเรียนวัดสันติการาม นางสาวขนษิฐา  วันทอง คณิตศาสตร์ นางดวงกมล  แย้มเกษร
95 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวผกามาศ ปญัญาทโิป คณิตศาสตร์ นางสาวองัคณา เชื้อสมทุร
96 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บณัฑิตประชานอ้ยพานชิ) น.ส.ณัฐวรรณ  เจริญใจ คณิตศาสตร์ นางสิริรัชฎ ์ แจ้งใจ
97 โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถัมภ์ เกศศิริ  นรีะพนัธ์ คณิตศาสตร์ พชัรี  หมื่นศรี
98 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาวกนกพร สวารักษ์ คณิตศาสตร์ นางสาวอรุาทยั กจิสงวน
99 โรงเรียนนารีวิทยา มทุติา ใจมุ่ง คณิตศาสตร์ ครูปารวรรณ จันทร์เนตร
100 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ วิทยา    คันที คณิตศาสตร์ สุนารี   ศรีบญุ
101 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)  นางสาว กญัทมิา  กุ้ยออ่น คณิตศาสตร์ นายกฤติน แนมพลกรัง 
102 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) นางสาววาสนา   ศรีลาชัย คณิตศาสตร์ นางสาวสุนยี์    เที่ยงถาวร
103 โรงเรียนบางเเพปฐมพทิยา พสิิฐ คณิตศาสตร์ นางสาวธนฏัฐา  พึ่งฮ้ัว
104 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ รักษกิา อนวิัฒน์ คณิตศาสตร์ ครูพรรณี เครือมลู
105 โรงเรียนเทศบาล1(วัดสัตตนารถปริวัตร) นางสาวจีรรัตน ์  เมอืงนอ้ย คณิตศาสตร์ นางสาววรรณฤดี  สะอาด
106 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา นายอรุโณทยั  ขาวเลิศ คณิตศาสตร์ นางสายสมร.   ภลูะมลุ
107 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา นายวีรชน เจริญวัฒนา คณิตศาสตร์ นายสายัณห ์กลัดมขุ
108 โรงเรียนวัดหวัโพ(หวัโพประศาสนว์ิทยา) นางสาวศศิมา อุ่นภกัด์ิ คณิตศาสตร์ ถวิล มา่นทอง
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109 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาวสิริกลัยา รัตนกลุ คณิตศาสตร์ นางสาวกมลทพิย์ ทองอ าไพ
110 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) ธีราภทัร์ พมิพส์วัสด์ิ คณิตศาสตร์ ปทัมา บ ารุงกจิ
111 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายอนกุลู เนยีมแกว้ คณิตศาสตร์ นางสุนนั แปน้แหลม
112 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนชิ) นายกฤษณะ   โคตรมะณี คณิตศาสตร์ นางทศันยี์   อนกุลูวงศ์สกลุ
113 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ ศราวุธ คชายุทธ คณิตศาสตร์ นายอญัทติา ด าดิบเหมาะ
114 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ สมติา  หอมโปร่ง คณิตศาสตร์ วันวิสาข์  ไพศาลนนัทน์
115 โรงเรียนวัดเขาไกแ่จ้ นางสาว วิมาลา ขุนณรงค์ คณิตศาสตร์ นาย อาทร เล้าศศิวัฒนพงศ์
116 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนชิ) นภกช  ดงเจริญ คณิตศาสตร์ นางภรณี   หลาวเพชร
117 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวกนกวรรณ วิชาผง คณิตศาสตร์ นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง
118 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ นางสาวสุนนัทา ชูชิต คอมพวิเตอร์ศึกษา ครูพสิิษฐ์
119 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวศิริลักษณ์ ทบัทมิ คอมพวิเตอร์ศึกษา นายคงเดช ศรีอทุารวงศ์
120 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ สุพรรณี วนวาที คอมพวิเตอร์ศึกษา บริุนทร์ รัตนศักด์ิชัยชาญ
121 โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาววรรณภา ดาวดึงษ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา นายวิก รักถิ่น
122 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง นางสาวพสัชาวดี สันทอง คอมพวิเตอร์ศึกษา นางอมรรัตน ์ทมิจิตร
123 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง นางสาวอชิรญา แกว้วิลัย คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
124 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานเุคราะห์ นายณัฐชนน จิตต์ตรง คอมพวิเตอร์ศึกษา นายวิทยา มองมั่น
125 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บา้นทุ่งกระถิน) นายธนาวุธ โล่หค์ า คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวอนนัตยา หล่อพมิพ์
126 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) พพิฒัน ์พนัเทยีน คอมพวิเตอร์ศึกษา ประสิทธิ ์ร าพรรณ์
127 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ นางสาวอาจารี. พงษพ์ยัคฆ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวธนติา. ลิขิต
128 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพฒันา) นายศรัณย์ นลิพราหมณ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาว จุฑารัตน ์   ด่านขุนทด
129 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนชิ) นางสาวพนดิา ไทยนอก คอมพวิเตอร์ศึกษา นายสมไชย กระต่ายทอง
130 โรงเรียนอนบุาลปากทอ่ น.ส จิราพร เปรมสุข คอมพวิเตอร์ศึกษา นาง อ าไพ นอ้ยพรม
131 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฏอ์ปุถัมภ์ ภานพุงศ์ เหล่าสมบรูณ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา ครู นพพล ทองดี
132 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหกั  นายนพรัตน์ แกว้ ชัง  คอมพวิเตอร์ศึกษา ครู นาง  มาริสา  ร้อยจู
133 โรงเรียน วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวพจนา  วันสารัมย์ คอมพวิเตอร์ศึกษา นายอนวุัต ทวีผล
134 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ ์บรูณวิทยา นางสาวพสิมยั คันธี คอมพวิเตอร์ศึกษา จส.อ.ธวัชชัย เนยเขียว
135 โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั นางสาวแพรวพรรณ นนทะแสน คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวภคมน ทฆิมัพรบรรเจิด
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136 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) นางสาวสุพชิชา ยอมกระโทก คอมพวิเตอร์ศึกษา นายวีระชัย ชาปู่
137 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ นางสาวนรีูซา ดาหามะ คอมพวิเตอร์ศึกษา นางกาญจนา เกดิลอย
138 โรงเรียนอนบุาลจอมบงึ กาญจนา  ลมขุนทด คอมพวิเตอร์ศึกษา ครู พสิิฐ
139 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง นางสาวพสัชาวดี  สันทอง คอมพวิเตอร์ศึกษา นางอมรรัตน ์ ทมิจิตร
140 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานมุาศวิทยาคาร) นายรอซาลี ลาเด็ง คอมพวิเตอร์ศึกษา ฑีฆายุ ปรางจันทร์
141 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บา้นทุ่งกระถิ่น) นาย ทศพร ลาดกระโทก คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวอนนัตยา หล่อพมิพ์
142 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวนชุจรินทร์ ศิวโมกษธรรม คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวรัตนา ศรีวิลัย
143 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นาย วรเมธ พทิกัษ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา ภคัวลัญช์ อุ่นเรือน
144 โรงเรียนบา้นหนองปากชัฏ นายจิตบณุย์ บญุมสีง่า คอมพวิเตอร์ศึกษา นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย
145 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหกั นายศักด์ิชาย ตุ่มมว่ง คอมพวิเตอร์ศึกษา มาริสา  ร้อยจู
146 โรงเรียนเทศบาล4(วัดมหาธาตุวรวิหาร) พชัรียา  จีนเจนกจิ คอมพวิเตอร์ศึกษา ชุติมา  โดฮุค
147 โรงเรียนแคทรายวิทยา นางสาว แพรวผกาย แกว้สว่าง คอมพวิเตอร์ศึกษา นาย เอกลักษณ์    เขียนบณัฑิตย์
148 โรงเรียนวัดชาวเหนอื นางสาวปยิะพร แจ่มแสง คอมพวิเตอร์ศึกษา นายสุธี รัตนมงุ
149 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานมุาศวิทยาคาร)  นาย วุฒิพงษ ์เอี่ยมหนู คอมพวิเตอร์ศึกษา ฑีฆายุ ปรางจันทร์
150 โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง 2 (บา้นบอ่หวี) นางสาวพนดิา ไชยเพช็ร คอมพวิเตอร์ศึกษา นายภวูดล พนัแสนแกว้
151 โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง2(บา้นบอ่หวี) ศิริลักษณ์  แกว้สุทอ คอมพวิเตอร์ศึกษา ภวูดล  พนัแสนแกว้
152 โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านกังานสลากกนิแบง่สงเคราะห์54) นายกฤตเมธ  สายหมี คอมพวิเตอร์ศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์  สุขบรม
153 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย วราภรณ์ สืบวงษา ชีววิทยา นางจารุวรรณ แจ่มกระจ่าง
154 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม มลิวัลย์ เดียวกลาว ชีววิทยา นางสาวกิ่งกญัญา ทรงมติร
155 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ นายอทิธิเกยีรติ. นารีบตุร ชีววิทยา นางสาวเพญ็ประภา ฤทธิรงค์
156 โรงเรียนทา่มะกาวิทยาคม รัชตะ ราชการดี ชีววิทยา นชินนัท ์จันหอม
157 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย ธนดิา สุวพฒัน์ ชีววิทยา
158 โรงเรียนดรุณา วนดิา ยงยืน ชีววิทยา วรรณี เกรอด
159 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ กลุธิดา  ศรีละคร ชีววิทยา กลัยา ทบัเที่ยง
160 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา นางสาวนวินดา จงใจรักษ์ ชีววิทยา นางล าจวน ปญัญาวรพงศ์
161 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส(นพิทัธ์หริณสูตร์) นางสาวนวพร จันทร์นาลาว ชีววิทยา คุณครูกติติยา กล่ันกล่ินหอม
162 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส (นพิทัธ์หริณสูตร์) นางสาวแสงอรุณ สีมาพล ชีววิทยา นางพชัราภรณ์ ปรองดอง
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163 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ กนกวรรณ ลุนนา ชีววิทยา
164 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ นางสาวสุรัสวดี มหาคีรีกาญจน์ ชีววิทยา นางสาวจิรฐา เอี่ยมข า
165 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ นางสาวสุรัสวดี มหาคีรีกาญจน์ ชีววิทยา นางสาวจิรฐา เอี่ยมข า
166 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา นางสาวชยามร  แสงขาว ชีววิทยา นายไกรพชิิต  ปรูณวัฒนกลุ
167 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ศิริพร พลูทวี ชีววิทยา ทศพร ทพิย์โยธิน
168 โรงเรียนมธัยมวัดดอนตูม นางสาวอนิทร์ธุอร  โชติจันทกึ ชีววิทยา สมคิด จ้อยส าเภา
169 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นางสาวสุภทัรา แซ่ตัน ชีววิทยา นางสายจิตร ดวงจันทร์
170 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ พลอยมณี ชื่นทะเล ชีววิทยา นางสาวรุ่งทวิา ดวงกล้า
171 โรงเรียนหนองโพวิทยา นายกษดิิศ รุชะดา ชีววิทยา นางสมศรี  ยงค์อ านวย
172 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ กนกวรรณ ลุนนา ชีววิทยา นางสาวธันย์ชนก สุ่นจันทร์
173 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวปาริฉัตร บรรณสิทธิ์ ชีววิทยา นางสาวรัติกาล พนัธุพ์ชื
174 โรงเรียนเนกขัมวิทยา นจันนัท ์ ชีววิทยา อาทติย์ แกว้ปากเปราะ 
175 โรงเรียนมธัยมวัดดอนตูม นางสาวคัทลียา จันปุ่ม ชีววิทยา นริสา ประจวบวัน
176 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวปาริฉัตร บรรณสิทธิ์ ชีววิทยา นางสาวรัติกาล พนัธุพ์ชื
177 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกศุลกจิพษิยาคม นางสาววิไลพร  เพยีงไธสง ชีววิทยา จุฑารัตน ์จรัญสิทรางกรู
178 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาวพรรณิภา พอ่ค้า ชีววิทยา นางสาวอรุณี สุมารินทร์
179 โรงเรียนเนกขัมวิทยา น.ส.นจันนัท ์วงศ์ค าจันทร์ ชีววิทยา นายอาทติย์ แกว้ปากเปาะ
180 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวจินต์จุฑา ส่องาม เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายสุชาย วิเศษสินธุ์
181 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถะวิทยาคาร) นาย วัชระ อ านาจบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาว บษุยา แปน้หลง
182 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นายวัฒนา  โอทาตะวงค์ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางชมยัภรณ์  เพรชเทยีนชัย
183 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวนงคราญ ทองโรจน์ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาวธิดารัตน ์สังข์อนนัต์
184 โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน แพรพรรณ เกตุรักษา เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายประดิษฐ์ บตุรดี
185 โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน นายวัฒนชัย บวัพรม เทคโนโลยีการศึกษาฯ ประดิษฐ์ บตุรดี
186 โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน นฤมล  กระชังแกว้ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาววิไลวรรณ  ธุระธรรม
187 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม อญัชลี ส ารวมจิตร์ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายประพนัสิน ศักด์ิเสถียรพงศ์
188 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม เบญจวรรณ กล่ันเนยีม เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายไตรรงค์ โต้ตอบ
189 โรงเรียนบา้นจอมบงึ (วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวสโรชา ศรีทองทมุ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายปรัชญา พกุอนิทร์
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190 โรงเรียนบา้นทุ่งแจง นาย ธนธร บญุธานี เทคโนโลยีการศึกษาฯ นาย ณัฐพล มติรอารีย์
191 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง นายนนัทพล นนทชัย เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาวศฐาปตีห ์มาประดิษฐ์
192 โรงเรียนวัดหว้ยหม ู(อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง) นางสาวนนัทน์ภสั  ขั้นทอง เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาวบปุผา   สระทองมอญ
193 โรงเรียนบา้นหนองนางแพรว นางสาวนติยา ข าขัน เทคโนโลยีการศึกษาฯ สมยา สุริวรรณ์
194 โรงเรียนวัดหนองบวัค่าย นางสาวนรูมา  หามั เทคโนโลยีการศึกษาฯ นายชาญชัย  กองแกว้
195 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ นางสาวสุชาดา. วิมลูชาติ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นมิติ  สายสิทธิ์
196 โรงเรียนวัดหว้ยหม(ูอมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง) นางสาวมนศิญาณ์  ค าสาริกา เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาวบปุผา สระทองมอญ
197 โรงเรียนน้ าตกหว้ยสวนพลู นายวรวิทย์ สังข์กรทอง เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางสาวอรพรรณ ก าริสุ
198 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม อานนัท ์สารเสนา เทคโนโลยีการศึกษาฯ สุปราณี พุ่มล าเจียก
199 โรงเรียนทา้ยหาด น.ส.ไพรมณี  วงศ์เทวา เทคโนโลยีการศึกษาฯ สถิตย์  จันทร์นอ้ย
200 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ ปวรุตม ์บญุพทิกัษ์ เทคโนโลยีการศึกษาฯ คงเดช ศรีอทุารวงศ์
201 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดช่องลม) นายวรวุฒิ สังข์กรทอง เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางจินตนา  มว่งศรี
202 โรงเรียนเทศบาล๒(วัดช่องลม) นางสาวประไพร แสงดวงใจ เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางจินตนา มว่งศรี
203 โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) นายชุติพล ชัยกจิสถาพร เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางอรุณ ศิริผล
204 โรงเรียนบา้นพแุค นายขจรเดช  เกดิผล เทคโนโลยีการศึกษาฯ นางนารินทร์ ทองล่ิม
205 โรงเรียนวันครู2503(บา้นหนองบวั) นฤมล ไชยอว้น เทคโนโลยีการศึกษาฯ พชัรี สิงหโ์หม
206 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นาย ฤทธิเดช จันทร์สุทนพจน์ พลศึกษา นาย ธีรพล สูตะบตุร
207 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นายประทนิ กนัยา พลศึกษา นายกฤษณ์  ธัญญะรักษ์
208 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นาย ศรัญ จันะืแพน พลศึกษา สิบตรี ประภาส เปล่งเติม
209 โรงเรียนบา้นหนองกวาง นางสาววนดิา วังชา พลศึกษา นางสาววันเพญ็ เงาจินดา
210 โรงเรียนบา้นหว้ยทา่ช้าง นางสาวกวินทรา สุขเกษม พลศึกษา นายวาทนิ นโิกรธา
211 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นายกษดิิส นาหนองตูม พลศึกษา นายสมพงษ ์พจนประทมุ
212 โรงรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวอภญิญา แสนปตุวงษ์ พลศึกษา นายวรดนยั ตรีสุวรรณ์
213 โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง 2(บา้นบอ่หวี) นายมนศักด์ิ วังกะธาตุ พลศึกษา นางสาว โอปอ พวงปญัญา
214 โรงเรียน อบจ.รบ.1 วัดหว้ยปลาดุก(อนนัตกลูอปุถัมภ์) นายอนิทชั  แสงเลิศ พลศึกษา นายต่อสิทธิ ์ศิวิลัย
215 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ นางสาวกลัยารัตน ์ พลับวังกล่ า พลศึกษา นายนยัฤทธิ ์ มาลี
216 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นาย รุจนเรศ  เทาขุนทด พลศึกษา นาย อคัรเดช  เกิ่งพทิกัษ์
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217 โรงเรียนสุริยวงศ์ นายเอกชัย บญุฤทธิ์ พลศึกษา นางญาณิศา เจียมจ ารัส
218 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นาย สาทศิ  ใจถาวรนาถ พลศึกษา นาย โสภณ  ทองศิริ
219 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นาย พรีพล จันทร์เจริญ พลศึกษา นาย อภชิาติ ธนนัทา
220 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ นายโกเมท  ลือบางใหญ่ พลศึกษา นายฉัตรชัย  อางนานนท์
221 โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านกังานสลากกนิแบง่สงเคราะห์54) นายศุภวัฒน ์นอ้ยหา พลศึกษา นายประจักษ ์โชติช่วง
222 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ(ราชบรีุ) นาย  ธีระพงษ ์  พลชนะ พลศึกษา นาย  สมภพ   รุ่งเรือง
223 โรงเรียนบา้นหนองข้าวเหนยีว นายธีรวัจน ์แกว้วงษา พลศึกษา นางอารียา ทองโปร่ง
224 โรงเรียน บา้นทุ่งแฝก นาย ภาณุวัฒน ์ราชกระโทก พลศึกษา นางสาว พชัรี ซ้ิมเล่มกมิ
225 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวมาลิน ีแซ่เตียว พลศึกษา นายวรชาติ ชูทาน
226 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวชลธิชา กลับมา พลศึกษา นายไพโรจน ์ทองล่ิม
227 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง นาย พงศกร ออกกจิวัตร พลศึกษา นาย สิทธิชัย บ ารุงสุข
228 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายสุริยะ อยุมา พลศึกษา นายพงษธ์ร ศรลัมภ์
229 โรงเรียนเทศบาล๔ วัดมหาธาตุวรวิหาร นางสาวจิราพร สังฆะกาโร พลศึกษา นายนพดล เพชรคง
230 โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนชิ ) กลยุทธ บญุคุ้ม พลศึกษา นาง ปถัยา วิเศษรจนา
231 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง พรชัย  มั่งมธีนโชค พลศึกษา ชนวรรฎ  ละออเอยีม
232 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ อสิระภาพ  โทจันทร์ พลศึกษา วรยุทธ   ทพิย์เที่ยงแท้
233 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) กฤษดา มบี ารุง พลศึกษา นพดล เพชรคง
234 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภบ์รูณวิทยา นายทวีศักด์ิ บญุดี พลศึกษา นายจุฑา  นยัชิต
235 โรงเรียนวัดหว้ยหมู นาย ชนสรณ์ มณีสงฆ์ พลศึกษา ธีระพงษ ์จันทร์เพญ็
236 โรงเรียนวัดปากทอ่ (ปากทอ่วิทยาคาร) นาย มณฑล ค านาน พลศึกษา นาย นพินธ์ บญุช่วย
237 โรงเรียนวัดยางงาม นาย ศราวุฒิ ด ารงค์ฤทธิ์ พลศึกษา นางมณฑา ขันติวุฒิกร
238 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นายทวิากรณ์ พุ่มจันทร์ พลศึกษา นายสากล งามข า
239 โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั นายประเสริฐ บญุเกดิ พลศึกษา นานพทิยา  ทองใหญ่
240 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม พรีวุฒิ จันทร์เจริญ พลศึกษา เกศสุดาพร คูณสวัสด์ิ
241 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นาย  บดินทร์  สุขประเสริฐ พลศึกษา นาย  พงษศั์กด์ิ   สายะสิทธิ์
242 โรงเรียนมหาราช7 นายวิศิษฎ ์ ออ่นแปน้ พลศึกษา นายฉลอง  คงมั่น
243 โรงเรียนมหาราช7 นาย อสิเรศ มั่นคง พลศึกษา นาย ฉลอง คงมั่น
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244 โรงเรียนบา้นเขาถ้ าพระ สิริยา ยวงแกว้ พลศึกษา นางมาลิน ีอทุยัหลาขะ
245 โรงเรียนบา้นเนนิมว่ง (ปนะชาบ ารุง) นางสาวอไุรพร กมลสาร พลศึกษา นายวัฒนา  จังธนสมบติั
246 โรงเรียนบา้นจอมบงึ วาปพีร้อมประชาศึกษา นาย พรพพิฒัน ์กาญจนวาศ พลศึกษา นาย วาสนา โคตะขุน
247 โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั นายวรวุฒิ แกว้ค า พลศึกษา นายพทิยา ทองใหญ่
248 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นายศิลาประชา สังข์ทอง พลศึกษา สมยศ สว่างอารมณ์
249 โรงเรียนบา้นหนองหมอ้ข้าว ชุติเดช แย้มพงษ์ พลศึกษา นางอรจิรา  
250 โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพนัธุว์ิทยา) จตุพงศ์  เสียงเอก พลศึกษา วุฒิพนัธ์  จะนะจินา
251 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ นางสาวกลัยารัตน ์ พลับวังกล่ า พลศึกษา นายนยัฤทธิ ์มาลี
252 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย จิรภทัร อาจอดุม พลศึกษา นติยา เรืองมาก
253 โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพนัธ์วิทยา) นายศักด์ิสิทธิ ์ เซือบกระโทก พลศึกษา ว่าที่ร้อยตรี  กฤษดา   ปญัญาสัทโท
254 โรงเรียนบา้นพนุอ้ย นายกติติวัฒน ์  คุ้มศรีไวย์ พลศึกษา นายฉัตรชาย   ดวงศิริ
255 โรงเรียนบา้นพนุอ้ย นายจักริน ยุดกระโทก พลศึกษา นายสมคิด รุ่งมณี
256 โรงเรียนบา้นจอมบงึ น.ส.สุกลัยา อ านาจ พลศึกษา นายประยงค์  ยงอ านวย
257 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง พรชัย มั่งมธีนโชค พลศึกษา ชนวรรฎ  ละออเอยีม
258 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย นายอภวิัฒน ์ ทองถนอม พลศึกษา นายนวิัฒน ์บรรจงรักษา
259 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบรีุ แพรวพรรณ ศิริมั่ว ฟสิิกส์ นางวราภรณ์ จันทร์มล
260 โรงเรียนกรับใหญ่กศุลกจิพทิยาคม นางสาวประพรแกว้ ชนะค า ฟสิิกส์ นายก าพล นาควรสุขพศิาล
261 โรงเรียนมธัยมวัดดอนตูม นางสาวสุมติรา มาตย์นอก ฟสิิกส์ นายชูชีพ สายเย็น
262 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาว กลัยา จันทร์ เพช็ร ฟสิิกส์ นางวิไลวรรณ ชูเลิศ
263 วิทยาลัยเทคนคิราชบรีุ นางสาวอรพรรณ ส่งเสริม ฟสิิกส์ นางสาว กลุธิดา นาคีสินธ์
264 โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ นางสาวอธินยี์ บญุที ฟสิิกส์ นายธนชาต อาจหาญ
265 โรงเรียนมธัยมวัดไทรราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาว สุวิชญา บรรณาการ ฟสิิกส์ นาง กาญจนา ศิริโต
266 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ วรรณภา ศรีไสล ฟสิิกส์ นางสาวปรานอม แสงนลิ
267 โรงเรียน รัตนราษฎร์บ ารุง ภทัรมน เหลาจินดาวัฒน์ ฟสิิกส์ นาย กานต์ โหล่ตระกลู
268 โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ ทบัทมิ  นนัทะจักร ฟสิิกส์ ธนชาต อาจหาญ
269 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวนนัทกิานต์ วังชิต ฟสิิกส์ นางสาวรัชณิยพร บญุประเสริฐ
270 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม นางสาวสุภาพร  กลีบเมฆ ฟสิิกส์ นายศักด์ิชัย  ปั้นหยา
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271 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา นายสุรพล ล าเภา ฟสิิกส์ นางสาวจรินทพิย์ ธรรมสฤษด์ิ
272 โรงเรียนปากทอ่พทิยาคม นายภริมย์ สินวงษน์าค ฟสิิกส์ นายอนนท ์ทฬัหกจิ
273 โรงเรียนมธัยมวัดไทรราชอปุถัมภ์ ศุภจัฉรา ศรีมกุข์ ฟสิิกส์ นางแวว ส าเนยีงสูง
274 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล ฟสิิกส์ ครูกฤตนยั ทศันา
275 โรงเรียนสกลวิสุทธิ นายปยิะพงษ ์มนิชาติ ฟสิิกส์ นางสาวมณีรัตน ์สัจจวิโส
276 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานเุคาระห์ นายภวูดล ยอดกาวี ฟสิิกส์ นางธนาพร สว่างอารมณ์
277 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา เสรี แกว้สุวรรณ ฟสิิกส์ นชัวรรณ นว่มทะนงค์
278 โรงเรียนทา่มะกาวิทยาคม นายกอ้งเกยีรติ   กนัภยั ฟสิิกส์ นางสาว จิรนนัท ์  ฮวยแหยม
279 โรงเรียนทา้ยหาด นางสาวสุจาริณี มณีแดง ฟสิิกส์ นางเยาวลักษณ์  อิ่มสุทธิ์
280 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวสารีฮะห ์ สายอตูลง ฟสิิกส์ นางวิกานดา แกว้ไสทบั
281 วิทยาลัยเทคนคิราชบรีุ นายพรภวิษย์ พจนประทมุ ฟสิิกส์   ครูมานพ ทองใบ
282 โรงเรียนทา้ยหาด นางสาวปยิะมาศ  ธรรมรักษา ฟสิิกส์ นางจตุพร อาจเอื้อม
283 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นางสาวนริศรา  พรมกลุ ฟสิิกส์ นางพรทพิย์   ไกรทอง 
284 โรงเรียนทา้ยหาด อรยา ยอดพดุซา ภาษาจีน นางสาวกรวรรณ ละมลุละครบรีุ
285 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) กรีติ บญุช่วย ภาษาจีน กฤษดา ธาตุทอง
286 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนชิ) สารินท ์ธนงัมงคง ภาษาจีน เอราวัณ โพธิสารสกลุ
287 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย ณัชรี พมิเสน ภาษาจีน นางสาวนภิาวรรณ ศิริธนกิลุ
288 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม ภนติา บชูา ภาษาจีน สุดาทพิย์ อารินทร์
289 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นางสาวปาลิตา  อึ่งไพร ภาษาจีน นายวัชระ  บวัพนสั
290 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) กนกอร จันทร์เหม ภาษาจีน นางสาววิริยา ศิลสวัสด์ิ
291 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ ธนภรณ์  บญุผ่องศิริชัย ภาษาจีน พมิลทพิย์ จาตุรประเสริฐ
292 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาว กนกอร จันทร์เหม ภาษาจีน นางสาว วิริยา ศิลสวัสด์ิ
293 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ ยลดา พรมพฒัน์ ภาษาจีน รัตนชนก เมอืงเชียงหวาน
294 โรงเรียน บา้นจอมบงึ(พร้อมประชาศึกษา) ณัฐชฎา ทองเอยี ภาษาจีน กญัญวรรณ โชติช่วง
295 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชา) นางสาวทพิย์วารี  ศรีวารี ภาษาจีน ครูอภสันนัท.์ อไุรกลุ
296 โรงเรียนสุริยวงศ์ นางสาวนงนภสั อตัถสิทธิ์ ภาษาจีน นางสาวนสิา บา่กระโทก
297 โรงเรียนวัดเวียงทนุ นางสาววารุณี  พนัธ์ประสิทธิเ์วช ภาษาไทย ธีรทศัน ์ ตรงสกลุ
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298 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภโ์ยธินวิทยา นางสาวอนนัญา  เนยีมหอม ภาษาไทย นางพรทพิย์  แสงมงคล
299 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภโ์ยธินวิทยา นางสาวหทยัชนก เเซ่ล้ิม ภาษาไทย นางรุ่งฤดี   เเกน่จันทร์
300 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) น.ส.สุธีรา รุ่งโรจนม์หาชัย ภาษาไทย นางศิริพร วิยาภรณ์
301 โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์) ปวีณา. ผาตินาวิน ภาษาไทย นางสาวอรวรรณ. เทพทติย์
302 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นางสาวองัษณา อดุมพร ภาษาไทย นางนลิวัลย์  มากระจันทร์
303 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาววัชริญญา พมิพป์ระชา ภาษาไทย นางสาววาสนา  เกดิมงคล
304 โรงเรียนบา้นเขากรวด นางสาวภารดี  ต้องเดช ภาษาไทย นางฐิตารีย์  เสาร์มว่งมสุีข
305 โรงเรียนบา้นเขากรวด นางสาวชไมพร  จันทร ภาษาไทย นางสาวฐิตารีย์  เสาร์มว่งมสุีข
306 โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวอรวี  ดอนยังไพร ภาษาไทย นางภวิกา จันทร์เพชร
307 โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั (แหลมราษฎร์บ ารุง) นางสาวทศันยี์  ทวีโชติ ภาษาไทย นางรุจิรา  เจริญลาภ
308 โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน นางสาววัลลี ลายคล้ายดอก ภาษาไทย นางสาวดวงใจ บริรักษ์
309 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) นางสาวรุ่งนภา แกว้มเีเวว ภาษาไทย นางสาวเสาวณีย์   โพธิเ์ต็ง
310 โรงเรียนวัดเขาไกแ่จ้ นางสาวสุกญัญา ช่างยันต์ ภาษาไทย คุณครูอ าพรรณ์  โพธิช์ัย
311 โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพนัธุว์ิทยา) วารุณี หวังสกลุ ภาษาไทย นางเยาวลักษณ์ บญุฉวีราษฎร์
312 โรงเรียนชุมชนวัดรางบวั(แหลมราษฎร์บ ารุง) นางสาวสุวรรณี นลิประดับ ภาษาไทย นางสมหวัง อนิทรบตุร
313 โรงเรียนบา้นหนองกวาง(กรป.)กลางอปุถัมถ์ นางสาวจิรัชยา ทมุมากร ภาษาไทย นางสาวพนารัตน ์ ชื่นอารมย์
314 โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพนัธุว์ิทยา) นางสาว อไุรวรรณ ร่มวิเชียร ภาษาไทย นายวุฒิพนัธ์ จะนะจินา
315 โรงเรียนบา้นหว้ยทา่ช้าง ศิรัญญา สืบด้วง ภาษาไทย นายวาทนิ   นโิกรธา
316 โรงเรียนบา้นหนองกวาง (กรป.กลางอปุภมัถ์) นางสาวมณีรัตน ์ วิชัยดิษฐ ภาษาไทย นางสาวเบญจมาภรณ์ สอวัฒนา
317 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นายสิริวัตร สมใจ ภาษาไทย ครูระพพีร ค้ิวทวีวิวัฒน์
318 โรงเรียนรางบวั (แหลมราษฎร์บ ารุง) นางสาวกลัยรัตน ์สิงหท์อง ภาษาไทย นางอ าพร โคตะขุน
319 โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน นางสาวชนากานต์ ค าภแูกว้ ภาษาไทย นางดวงใจ. แกว้มณี
320 โรงเรียนวัดหนองบวัค่าย นางสาวกมลลักษณ์ ภนู้ าทอง ภาษาไทย ปณุจรีย์   สรสีสม
321 โรงเรียนบา้นจอม(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวปาริฉัตร พลิามาตร์ ภาษาไทย นางวิภาดา รอดประเสริฐ
322 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อนศุรา เหลืองออ่น ภาษาไทย นางอสุณา นวลศรี
323 โรงเรียนบา้นเนนิมว่ง กาญจนา ค าภกัดี ภาษาไทย ธิดารัตน ์พชิัยวัฒนพร
324 โรงเรียนบา้นเนนิมว่ง (ประชาบ ารุง) นางสาวศศิธร  อคัราช ภาษาไทย คุณครูนงเยาว์  เพง็ผลา
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325 โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน นางสาว ศิรินนัท ์แสนสุข ภาษาไทย นางเดือนเพญ็ กนันะ
326 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ศิราณี  วรศรี ภาษาไทย นายบญุช่วย  ความดี
327 โรงเรียนบา้นจอมบงึ (วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวธัญลักษณ์ แสงไทย ภาษาไทย นางสาวล าจวน แสนคลัง
328 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ น.ส รุ่งทวิา  เล้ียวไธสง ภาษาไทย นาย อดิสร  ร้ิวบางยาง
329 โรงเรียนวัดหนองบวัค่าย นางสาวอรวรรณ  ศรียา ภาษาไทย นางมณฑา  อุ่มอารมย์
330 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายทศัพล กะอาจ ภาษาไทย นางจันทร์เพญ็ แสวงค า
331 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ นางสาวบณัฑิตา เทพพทิกัษ์ ภาษาไทย คุณครูยุพา เปล่ียนมณี
332 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ นางสาวชลธิชา อริยทศัน์ ภาษาไทย ครูยุพา เปล่ียนมณี
333 โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) นางสาวอมรรัตน ์สุดใจ ภาษาไทย นางยุพา ศุภชัยศิริเรือง
334 โรงเรียนบา้นหนองครึม ชัญญานชุ ทองกลัด ภาษาไทย ฐิติพรรณ ทองนพ
335 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ ศิราพร   ดีเหลือ ภาษาไทย ยุพา   บวัพึ่ง
336 โรงเรียนวัดหนามพงุดอ นางสาวพรพมิล หงษแ์กว้ ภาษาไทย นางสาวนารีภทัร โหตรภวานนท์
337 โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดหว้ยปลาดุก อนนัตกลูอปุถัมภ์) นางสาวปาริชาต ประเทอืงผล ภาษาไทย คุณครูอรสา ศรีอริยะกลุ
338 โรงเรียนวัดรางเสนห่น์ครจันทร์ นางสาวศันสนยี์ บญัญัติ ภาษาไทย นายสมบติั ประสิทธิชัย
339 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวรยา หลวงพทิกัษ์ ภาษาไทย ณัฐกรณ์ หรัิญชาติ
340 โรงเรียนวัดหนามพงุดอ จันทร์สุดา  บญุเลิศ ภาษาไทย วชิรา  สระเอี่ยม
341 โรงเรียนวัดเจติยาราม มาริสา ค าสิงห์ ภาษาไทย ครูพงศักด์ิ แสนสุข
342 โรงเรียนบา้นสวนผ้ึง นางสาวอมรรัตน ์  โค้วถาวร ภาษาไทย นางวิจิตรา   พนัธุพ์งษ ์
343 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาวธาริณี  วิสิฐศุภการ ภาษาไทย นางสาวพรทพิย์ เหมะเทวัน
344 โรงเรียนสุริยวงศ์ นางสาวกนกวรรณ  กองยิ่ง ภาษาไทย นางสาวพทัรศยา อน้ปรางค์
345 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา104 วรกมลพรรษ จิรพงษธ์นาเวช ภาษาไทย พมิพรั์ดษ ์ สามคุ้มพมิพ์
346 โรงเรียนวัดเขาไกแ่จ้ นางสาวกลุธิดา พทุธา ภาษาไทย ครูญาณิศา  นามวิชัย
347 โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพนัธุว์ิทยา นางสาวอไุรวรรณ ร่มวิเชียร ภาษาไทย นายวุฒิพนัธ์ จะนะจินา
348 โรงเรียนวัดทา้ยเมอืง นางสาวชื่นกมล  มว่งคลองใหม่ ภาษาไทย นางสาววัลภา  องักรุวิโรจน์
349 โรงเรียนวัดใหมร่าษฎร์บ ารุงเจริญธรรม นางสาวศรัญญา โยธานนัต์ ภาษาไทย ครูปยิะ เทพกลาง
350 โรงเรียนวัดใหมร่าษฎร์บ ารุงเจริญธรรม นางสาวดารารัตน ์ด าเนนิ ภาษาไทย ครูณัฐฐาพร ไข่เพช็ร
351 โรงเรียนบา้นพแุค ศิริวรรณ ข าเจริญ ภาษาไทย กรรณิการ์ พรสุขสว่าง
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352 โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดหว้ยปลาดุก อนนัตกลูอปุถัมภ์) นางสาวน้ าฝน ฟกัเขียว ภาษาไทย คุณครูอรสา ศรีอริยะกลุ
353 โรงเรียนวัดเจติยาราม (บณัฑิตประชานอ้ยพานชิ) ศิริพรรณ  บญุธรรม ภาษาไทย นางศิริลักษณ์ สุทธิบลูย์
354 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาวหทยัมาศ  เนเต็ก ภาษาไทย นางสาวสุวนา  พชิญะภาคิน
355 โรงเรียนมหาราช๗ นางสาวอณิษฐา จูสิน ภาษาไทย นางสาวภทัทยิา กระทุ่มนดั
356 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) นางสาวกาญจนา แพงแกว้ ภาษาไทย นางสาวพรวิภา วะชังเงิน
357 โรงเรียนสุริยวงศ์ นางสาวปนดัดา เพชรมณี ภาษาไทย รวินทน์ภิา ชิตภาษา
358 โรงเรียนบา้นสวนผ้ึง น.ส.เกตุนภา เค็มบงิ ภาษาไทย นางสาวทศันยี์ ภกัดีพงษ์
359 โรงเรียนบา้นทา่มะขาม นายนภุาพร   แอง่สุข ภาษาไทย นางสาวอญัชัญ  บญุยะวาศรี
360 โรงเรียนวันครู 2503 (หนองบวั) ศิริรัตน ์ชะนา ภาษาไทย นางสาวจรรยา สง่าพนัธุื
361 โรงเรียนวันครู 2503 (บา้นหนองบวั) นางสาวพรชนก ค่ายเพชร ภาษาไทย ครู สมภพ วิเศษหมนื
362 โรงเรียนหนองโพวิทยา นางสาวพชัรินธร หมแีป ภาษาองักฤษ ธิดา ทพิย์สุข
363 โรงเรียนช่องพรานวิทยา มงคล เพง็ชัย ภาษาองักฤษ นางสาวจันทรวรรณ อยู่เลิศสุขอนนัต์
364 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นายอนวุัฒน ์ นชุสระ ภาษาองักฤษ นางอรญา  จงต้ังสัจกลุ
365 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวกษรัิกษา แกน่สี ภาษาองักฤษ นางสาววันเพญ็ ตันอนกุลู
366 โรงเรียนวัดแคทราย (บญุประชาสรรค์) พรรณพร บตุรดาซุย ภาษาองักฤษ ชาลิณี ขาวสุวรรณ
367 โรงเรียนวัดแคทราย(บญุประชาสรรค์) จิราวรรณ เครือศรี ภาษาองักฤษ สมควร มณีเทพ
368 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส นายอทิธิพล จิตร์จักร์ ภาษาองักฤษ นางสาววิลาพร มลูชัย
369 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบรูณ์วงศ์) ภาษาองักฤษ นางสาว อารีรัตน ์พุ่มจิตร
370 โรงเรียนวัดนางแกว้ นางสาวศันสนยี์ บญุส่ง ภาษาองักฤษ ครูอจัฉราวดี บญุโต
371 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชา ศึกษา)  วราวัลย์  เชี่ยวพรรษา ภาษาองักฤษ นางสาวศิริกมล  ศรีประเสริฐ
372 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาววาทกร มาศรีสุข ภาษาองักฤษ นายพเิชฐ สัตยวินจิ
373 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาววันวิสาข์ เหล่าวงศ์ศิริวัฒน์ ภาษาองักฤษ นางสาวแปง้หอม สุวะธรรม
374 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ เรวดี สันทดั ภาษาองักฤษ มาลีวรรณ บญุสร้างสม
375 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบรูณ์วงศ์) ประภาวดี น้ าพไุพศาลสกลุ ภาษาองักฤษ ชุติมา ภกัดีเจริญ
376 โรงเรียนวัดหว้ยตะแคง(พรประชายุกลู) ฐิติมา จันทรชิต ภาษาองักฤษ นางสราญรัตน ์เกตุกญุชร
377 โรงเรียนมหาราช ๗ นางสาวสุธิตา  อว่มตรุษ ภาษาองักฤษ นางสาวธิดารัตน ์ปญัญาชัยรักษา
378 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดนางวัง(สหราษฎร์อทุศิ) ณิชานนัท ์ฉิมถาวร ภาษาองักฤษ นางสาวศรัญยา  ผลมะเฟอืง
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379 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี นางสาวนภิาสิริ กระเบื้องเกา่ ภาษาองักฤษ นางญาณิศา พนัโท
380 โรงเรียนวัดอมรวดี (วิทยาคาร) ธนาคม พรมดี ภาษาองักฤษ ลัดดา อดุมสุข
381 โรงเรียนบา้นพแุค นายรุ่งอรุณ แสงชมภู ภาษาองักฤษ นางสาวจิรยา ดัชถยาวัตร
382 โรงเรียนบา้นทุ่งแจง นางสาวนชุจรีย์ อน้เกตุ ภาษาองักฤษ นายสันติ ปิ่นหอม
383 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวพชัรพร บ ารุงศร ภาษาองักฤษ ครูนจลักษณ์ วิระนะ
384 โรงเรียนบา้นหว้ยทา่ช้าง ทตัพชิา จันทรัตทตั ภาษาองักฤษ พมิพร สินธุวัต
385 โรงเรียนสินแร่สยาม นางสาว ศิริพร นาคงาม ภาษาองักฤษ นางสาว ขนษิฐา อนิทะเส
386 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สุธิษณ์ชญาณ์ กิ่งจันทร์ ภาษาองักฤษ กนกกร เกษมสุขจรัสแสง
387 โรงเรียนสินแร่สยาม นางสาวอรนนัท ์อปุริรัตน์ ภาษาองักฤษ นางสาวขนษิฐา อนิทะเส
388 โรงเรียนธรรมาธิปไตย ณัฐธิดา เตียงต้ัง ภาษาองักฤษ ธิรดา ว่องประเสริฐ
389 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ภราดร ถาวร ภาษาองักฤษ นางพรทพิย์ กลัดสมบรูณ์
390 โรงเรียนวัดบา้นหมอ้(ประชารังษ)ี นางสาวศรัณยา    บญุรุ่งเรืองกจิ ภาษาองักฤษ จตุพร    ฟกัเขียว
391 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษม์ณีวิทยา รัตนาวดี. เยือกเย็น ภาษาองักฤษ นางลักขณา สุทธางกรู
392 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) นาฎธิดา ทองโรจน์ ภาษาองักฤษ  ศรันยรตา สุดยอด
393 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบรูณ์ตาบอทุศิวิทยา) นางสาวจุฑามาศ  บญุตวง ภาษาองักฤษ นางทพิวรรณ จันสมทุร
394 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบรูณ์ตาบอทุศิวิทยา) นางสาวอภญิญา แสงเพชร ภาษาองักฤษ นางสาวกณัณิกา เปรมสุข
395 โรงเรียนเทศบาล๓ ประชายินดี นางสาววรดา   เจริญทรง ภาษาองักฤษ นางสาววันเพญ็  บญุออ่น
396 โรงเรียนวัดนางแกว้ นางสาวจันทมิา ปานนอ้ย ภาษาองักฤษ นางสาวอธิตยา ออ่นละมลู
397 โรงเรียนบา้นทุ่งแจง นางสาว ณัฏฐนนัท ์ ภมูวิรสิทธิ์ ภาษาองักฤษ นางสาว อไุรวรรณ หงษศ์รี
398 โรงเรียนวัดนางแกว้ นางสาวปริตตาภา คงขุนทด ภาษาองักฤษ นางสมพร ค านชุ
399 โรงเรียนธรรรมาธิปไตย นางสาววัลย์ลิกา รุ่งเจริญ ภาษาองักฤษ นางธิรดา ว่องประเสริฐ 
400 โรงเรียนราชบรีุบริหารธุรกจิ นางสาวศิริลักษณ์ ภารพบิรูณ์ ภาษาองักฤษ นางจรัสศรี เสนาสุ
401 โรงเรียนวัดหนองบวัค่าย นายหสันยั  แซงกระโทก ภาษาองักฤษ นางสาววรรณี ตัณฑกลุนนิาท
402 วิทยาลัยการอาชีพบา้นโปง่ วิทวัช ลือชัย ภาษาองักฤษ นงนชุ  พสูิธ
403 โรงเรียนบา้นล าพระ ศิริพร ชาติไทย ภาษาองักฤษ คุณครู แสงฤทยั วิจารณกรณ์
404 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส(นพิทัธ์หริณสูตร์) นาย จาฏพุฒัน ์จั่นน้ าเเดง ภาษาองักฤษ นาง อบุล ออ่นนอ้ม
405 โรงเรียนเทศบาลวัดประทมุคณาวาส ณัฐวุฒิ บตุรองั ภาษาองักฤษ นางสาวปยิะธิดา มชีะคะ
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406 โรงเรียนบา้นทา่มะขาม นางสาวนอลอบะ  กระชอง ภาษาองักฤษ นางสาวมนสิา  จันทร์มาก
407 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมยีน นทัธิญาภรณ์  ดวงจิตร ภาษาองักฤษ นางระพพีรรณ อารีกจิ
408 วิทยาลัยการอาชีพบา้นโปง่ นางสาว กมลชนก เทศแกว้ ภาษาองักฤษ นงนชุ พสูิธ
409 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นายศุภชัย  ข าละมา้ย ภาษาองักฤษ นางวาสนา  พนูสวัสด์ิ
410 โรงเรียนมหาราช ๗ นางสาวมาริษา ฟกัเขียว ภาษาองักฤษ นางสาวรัตติกาล เชียงกา
411 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมยีน นางสาวกลุวดี ไชยสาท ภาษาองักฤษ จันทร์เพญ็ อนิทรสันติ
412 โรงเรียนวัดบางลาน เจมจิรา ทองเภา้ ภาษาองักฤษ นางสาวเรณู  สวัสดี
413 โรงเรียนสินแร่สยาม นางสาว ศิริพร นาคงาม ภาษาองักฤษ นางสาว ณัฐกานต์ สุขรอด
414 โรงเรียนวัดทา้ยเมอืง ปราชญ์กมล แพทยาไทย ภาษาองักฤษ นชุนารถ ศรีสุขใส
415 โรงเรียนเทศบาลวัดไทร์อารีรักษ(์มณีวิทยา) วศวรรณ ดวงแกว้ ภาษาองักฤษ จินตนา เงินสมบติั
416 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ ์บรูณวิทยา  นางสาว พรียา  วงษท์อง ภาษาองักฤษ นางสาว อารีย์  โพธิเ์ย็น
417 โรงเรียนวัดเจติยาราม นายอภลัิกษณ์ ไผ่ล้อม มวยไทยฯ ครูอาจารีย์ งามสุขสวัสด์ิ
418 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ นายกรกช โฮมหงษ์ มวยไทยฯ ดร.วรยุทธ ทพิเที่ยงแท้
419 โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายรามณรงค์  โภควิบลูย์ มวยไทยฯ ว่าที่รื้อยตรีสุเทพ แกว้รัตน์
420 โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ นาย ศุภกฤต จ าเริญใหญ่ มวยไทยฯ นางทศันยี์ จตุปาริสุทธิศิล
421 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ นางสาวซารีฟะห ์อาแวกาแฉะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวกญัฐณา มารอด
422 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ นางสาวนนิรุมา นมิุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสุชีรา รุ่งมณีกจิเจริญ
423 โรงเรียนวัดด่านช้าง นางสาวสกณุา. ธนละมขุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสุจิตรา ขาวโต
424 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นางสาวลักขณา สานสัุน วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางกติติกา วุฒิเอก
425 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ ศุภกจิตรา ทาทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป นนทวรรณ มณีโชติ
426 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวจิราภา สร้อยสงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางประภาพร หงส์แกว้
427 โรงเรียนดรุณาราชบรีุ วรรณา กติกาโชคสกลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อารมย์ ตรีวนชิย์กลุ
428 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นางสาวจันทมิา อิ่มนาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวอบุลรัตน ์วิสุวรรณ
429 ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม สิริมา ฝ่ังสระ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางลัดดา ทองเครือ
430 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาวนฤมล จิรานวุัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสุพรรษา ทองนิ่ง
431 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาวธิดารัตน ์ศรีพรหมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางเกษร แสนประเสริฐ
432 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ นางสาวจิราภรณ์ แข็งแรง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณครูเสาวนยี์ ศรเดช
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433 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ นางสาวปญิานนั เสวะมาศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูโชติมณี  สมศิลป์
434 โรงเรียนบา้นล าพระ นางสาวจารุพร นาภรัูตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางเนตรทราย บญุเรือง
435 โรงเรียนบา้นหนองนางแพรว อไุรรัตน ์ธรรมสนธิเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุทารัตน ์สุริวรรณ์
436 โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอปุถัมภ)์ นางสาวสุรีย์พร บนัทวิัฒนะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางวสุกาญจน ์อนิแสน
437 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษร์าชฎร์บ ารุง) นางสาวธิดารัตน ์เมฆนติิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางเกษร เปี่ยมพร้อม
438 โรงเรียนบา้นพมุว่งราษฎรบ ารุง นางสาวขวัญทพิย์ แสงทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์อรรชลา ศรัทธาผล
439 โรงเรียนอนบุาลด่านมะขามเต้ีย ครองขวัญ ปานปน วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางทศันยี์ ปทมุสูติ
440 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวเขมกิา ศรัทธาผล วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสกาว แสงออ่น
441 โรงเรียนน้ าซึมพทิยาคม นางสาวธัญญา  ปาณวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวเชาวรัตน ์ แกน่ดี
442 โรงเรียนบา้นจอมบงึ (วาปพีร้อมประชาศึกษา) นางสาวสุภาพร  สังสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาววชิราภรณ์  ขาวออ่น
443 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวกติติยา  อาจสุโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสุรดา  ปญัจพรชัย
444 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาวจารุกร โพธิแ์กว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายวัฒนชัย มศิีริ
445 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) น.ส.กลัย์สุดา สุธาพจน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป รัตนวรรณ ประทมุศิลป์
446 โรงเรียนแคทรายวิทยา น.ส.กญัญาณัฐ ชื่นฉ่ า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูปทัมพนัธ์  โชติชญานน์นัทน์
447 โรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอปุถัมภ)์ นางสาวกรรณิการ์ ทองโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวบญุญาพร แสนใจ
448 โรงเรียนวัดอมรวดี นางสาววรรณิกา แสนสง่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาว ผ่องศรี บญุหล้า
449 โรงเรียนวัดปา่ไก(่ส่วนประชานกุลู)ในพระบรมราชานเุคราะห์ นางสาววราภรณ์วันฉลิม วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวพรพรรษาธรรมวิชิต
450 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ ธมกร มรรคเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางวาสนา ชยาภวิัฒน์
451 โรงเรียนมหาราช7 นายอดิศร  ค้นหาสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางจรรยวรรธน ์ ผิวเกล้ียง
452 โรงเรียนบา้นพมุว่งราษฎรบ ารุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวอรรชลา ศรัทธาผล
453 โรงเรียนมหาราช7 นายมฆัวาฬ ปรัชญาประชากร วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวกมลทพิย์ บรีุสุวรรณ
454 โรงเรียนทา้ยหาด นางสาว ชนติา กล่ าสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาง วรรณี  ทฬักจิ
455 โรงเรียนวัดสันติการาม นางสาว อนงค์นาฏ โชติช่วง วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาว ชลดา พดัเย็น
456 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปรีชญา ต้ังจิตรมณีศักดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์
457 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ นาย นทัธพงศ์ มลาวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาว เนตรนภา ทะลาม
458 โรงเรียนวัดปา่ไก(่ส่วนประชานกุลู)ในพระบรมราชานเุคราะห์ นางสาวชุติมา กนุะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางวิมลวรรณ ขันติปนัดี
459 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ นาย สิทธิศักด์ิ พลูสวาท วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาย อดิสร ร้ิวบางยาง
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460 โรงเรียนบา้นหนองตาเนดิ นติิกานต์ สังสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กรกมล ทองยอด
461 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภโ์ยธินวิทยา นางสาวพชัรา เดชไกรเลิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป จ.ส.อ.สุรศักด์ิ แกว้คชชา
462 โรงเรียนอนบุาลปากทอ่ นางสาวอญัชลี ชัยนนัท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวพตัรพมิล อาจหาญ
463 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่มจันทร์ประชานเุคราะห์ นายอทุยั  ใจจง วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาว สุรีย์  เสือเฒ่า
464 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรังสรรค์) นางสาวปาริฉัตร  รสชุ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางจันทร์จิรา  แกว้กญัญา
465 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภโ์ยธินวิทยา  จุฑามาศ  เทพวงศ์ษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาย อนนัต์  บ ารุงทรัพย์
466 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นาย ไชยวัฒน ์เพิ่มโสภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาย ณัฐวุฒิ แฝงนาง
467 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทสบาลสงเคราะห์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายรัชภมู ิ อยู่ก าเหนดิ
468 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทสบาลสงเคราะห์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายรัชภมู ิ อยู่ก าเหนดิ
469 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี นางสาวไอริณ  ใจซ่ือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางธัญจิรา  สันธิศิริ
470 โรงเรียนบา้นล าพระ ศิริพรรณ อุ่นศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป กนกวรรณ  ทองเปลว
471 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม(จันทร์ประชานเุคาะห)์ นายปญัญา เงยชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายธีรวัตน ์ค าสุข
472 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) นาย สิทธิผล สังสงหา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสายชล พรมอียู่
473 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) พชร สุริยะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พมิพจ์ิต ค าพกุ
474 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนชิ) นายอภเิดช คงคาใส วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาว นริศรา ซุ่นทรัพย์
475 โรงเรียนบา้นพมุว่งราษฎรบ ารุง นางสาวปยิานชุ บตุตะวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวอรรชลา ศรัทธาผล
476 โรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลสงเคราะห์) นายวินยั ทาพา วิทยาศาสตร์ทั่วไป นายรัชภมู ิอยู่ก าเหนดิ
477 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) นางสาวจิราภรณ์ จิระพนัธ์วานชิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวสุกญัญา ราชสิงโห
478 วิทยาลัยเทคนคิราชบรีุ นางสาวปาลิตา สุขอนนัต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางทพิวัลย์ เล่งฮ้อ
479 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) นางสาวชุติมา ล าใยสุวิมล วิทยาศาสตร์ทั่วไป นางวัชรินทร์  สุขรุ่งเรืองชัย
480 โรงเรียนพบิลูสงครามอปุถัมภ์ กลุสตรี หมื่นอาจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธมลศวรรณ ภู่ทอง
481 โรงเรียนกองทพับกอปุถัมภ ์บรูณวิทยา นางสาว ปนดัดา ตอนสี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู พรรณิภา เกตโล
482 โรงเรียนเขาวัง(แสงช่วงสุวนชิ) ธัญลักษณ์ หนเูหมอืงนา ศิลปศึกษา ครูเฉลิมขวัญ จ้านสกลุ
483 โรงเรียนเขาวัง(แสงช่วงสุวนชิ) นางสาว ธัญลักษณ์ หนเูหมอืงนา ศิลปศึกษา ครูเฉลิมขวัญ จ้านสกลุ
484 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาว สร้อยมกุ ไชยโอสถ ศิลปศึกษา อาจารย์ สุรชัย ศาลา
485 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นางสาวนชุจรีย์ สวนสามแกว้ ศิลปศึกษา อาจารย์ศักด์ิชัย  เง้ืองาม
486 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา นางสาวนชุจรีย์ สวนสามแกว้ ศิลปศึกษา อาจารย์ศักด์ิชัย เง้ืองาม
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487 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวกญัจนา เขียวทนิกร ศิลปศึกษา ครูราเชนทร์ จันทร์เจิม
488 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนชิ) นางสาวกญัจนา เขียวทนิกร ศิลปศึกษา ครูราเชนทร์ จันทร์เจิม
489 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นางสาวศุภราภรณ์ ลิปภานนท์ สังคมศึกษา นางชัชรีย์ เนื่องสิทธะ
490 โรงเรียนวัดบา้นฆอ้ง (พพิธิกติติโสภณ) นางสาวรุ่งนภา  จงประดับชัย สังคมศึกษา นายมนตรี  เนยีมราช
491 โรงเรียนบา้นพแุค วณัชภรณ์ กศุลพทิกัษแ์ดน สังคมศึกษา นารินทร์ ทองล่ิม
492 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาวอรอนงค์ พรมวงศ์ สังคมศึกษา นายฤทธิชัย ประไพแกว้
493 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย สุทธิดา เสียงเพราะ สังคมศึกษา ผุสดี ชลานนท์
494 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สุชานาถ ศรีเมฆ สังคมศึกษา อมัพวัน สองสมทุร
495 โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย(มติรภาพที่12) นายศักด์ิสิทธิ ์บญุชิด สังคมศึกษา นางสาวปยิะฉัตร ณรังษี
496 โรงเรียนบา้นหนองแร้ง นางสาววนดิา ศิลาล้อม สังคมศึกษา นายปญัญาพล ข้อร่วมคิด
497 โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านกังานสลากกนิแบง่สงเคราะห์54) น.ส สุภาพร  พลูสุข สังคมศึกษา นางอนนัต์  ก าแพงแกว้
498 โรงเรียนบา้นหนองกวาง กรป.กลางอปุถัมภ์ นางสาวภคมน คล่ีแกว้ สังคมศึกษา นางละออ มรกต
499 โรงเรียนทา่มะกาวิทยาคม นายศักรินทร์ พดันาค สังคมศึกษา นางนาคนอ้ย บตุรประเสริฐ
500 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ นาย จิรายุทธ ทองระย้า สังคมศึกษา นาย สุรวุฒิ ทาแกว้
501 โรงเรียนนารีวิทยา นางสาสฐานกิา สงคราม สังคมศึกษา ศิริรัตน ์ธุระทอง
502 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา น.ส. สุวนนัท ์ เสลาคุณ สังคมศึกษา ครูยุทธพล  จันทรดี
503 โรงเรียนบา้นตลาดควาย(ประชานกุลู) นางสาวปยิะพร   ท าทอง สังคมศึกษา นางวณิชา   ข้อร่วมคิด
504 โรงเรียนอนบุาลด่านมะขามเต้ีย นางสาว สุวิมล วุน่ดอนไพร สังคมศึกษา นาง กาญจนา นามอาษา
505 โรงเรียนบา้นเนนิมว่ง(ประชาบ ารุง) นางสาวสุดารัตน ์เติมสุข สังคมศึกษา นางวฤณดา กญัญารัตนก์มล
506 โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย นางสาว สิณีลักษมิ์ สิริปญุญาธิการ สังคมศึกษา นาง ทวิาทพิย์ เอี่ยมสอาด
507 โรงเรียนบา้นทุ่งแจง นางสาวสุจิตรา มั่นคง สังคมศึกษา นางวรรณา น าเจริญลาภ
508 โรงเรียนเทศบาล2(วัดช่องลม) นางสาวอชัณา ยอดสุวรรณ สังคมศึกษา นางศิริเมธี 
509 โรงเรียนวัดแคทราย(บญุประชาสรรค์) น.ส. สุวิมล แย้มสิน สังคมศึกษา สุนนัท ์มนตรีมขุ
510 โรงเรียนบา้นตลาดควาย(ประชานกุลู) นางสาวพจิิตรา  ทองสุข สังคมศึกษา นางสาวนภสัวรรณ   จงสอน
511 โรงเรียนอนบุาลราชบรีุ นางสาวอจัฉรา บญุรอด สังคมศึกษา นางนพิฐิพร โกมลกติติศักด์ิ
512 โรงเรียนบา้นจอมบงึ(วาปพีร้อมประชาศึกษา) น.ส.ชนดิา ตะสาริกา สังคมศึกษา นางศศิธร เทพสวัสด์ิ
513 โรงเรียนบา้นหนองแร้ง(แหลมสุขประชานกุลู) นางสาวจริยา  เยื่องกระโทก สังคมศึกษา นางฐิมาพร  ข้อร่วมคิด
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514 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม (ชุมชนวัดบา้นสิงห)์ นางสาวสุริศา สุขเกษม สังคมศึกษา นางสาวมลัลิกา ทาทราย
515 โรงเรียนวัดนางแกว้ สุกญัญา  กญัญา สังคมศึกษา สุธีรา   ศิริพรุิณ
516 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม นายพฒันพงศ์  สมบรูณ์ สังคมศึกษา นางยุพนิ  รุ่งโรจนท์วีรัตน์
517 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม นายพฒันพงศ์ สมบรูณ์ สังคมศึกษา นางยุพนิ  รุ่งโรจทวีรัตน์
518 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) สุภาพร  จิตรจวง สังคมศึกษา นายธิราวัฒน ์ ทองดี
519 โรงเรียนนารีวิทยา นาย วัฒนา ศิริสาชา สังคมศึกษา นางนภสัสร์ภร วิทยเดโชเศรษฐ์
520 โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ นางสาวสมฤดี ผลช่วย สังคมศึกษา นายสิริโสภณ เรืองด า
521 โรงเรียนบา้นหนองนางแพรว(บญุเหลือราษฎร์วิทยาคาร) อธินาถ ไตรรัตน์ สังคมศึกษา พชัรี ราชเจริญ
522 โรงเรียนบา้นหนองตาพดุ อจัฉราพร ลีพนัดุง สังคมศึกษา นายค ารณ สะอาด
523 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นางสาวพมิพผ์กา  ปยิวงศ์ สังคมศึกษา นายเดชา ศรัทธาผล
524 โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก นางสาวนนัทณี   ศรีสุวรรณเมฆ สังคมศึกษา นางสาวเยาวนารต    วีระนนท์
525 โรงเรียนหนองกวาง (กรป.กลางอปุถัมภ)์ นางสาวโศจิลัคน ์สุวรรณภกัดี สังคมศึกษา ปฐม โรจนลิขิตกลุ
526 โรงเรียนบา้นเนนิมว่ง(ประชาบ ารุง) นางสาวจุฑารัตน ์ หาท า สังคมศึกษา นางสาวอญัชลี ศิริพรนพคุณ
527 โรงเรียนบา้นหนองตาพดุ นางสาวอริสรา โสหรัุตน์ สังคมศึกษา นายปรัชญา นาคจันท์
528 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายวีระพล บญุบนัดาล สังคมศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกลู
529 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นางสาววิรวรรณ โลนะจิตร สังคมศึกษา คุณครูอ าไพ พริิยะกลุ
530 โรงเรียนวัดบา้นฆอ้ง(พพิธิกติติโสภณ) รุ่งนภา  จงประดับชัย สังคมศึกษา นายมนตรี  เนยีมราช
531 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง นางสาวสุธิตา  ใสใหม ศิลปศึกษา นางสาวอารีย์รัตน ์ เนื้อแตงเย็น
532 โรงเรียนบา้นหนองปากชัฏ น.ส.วราภรณ์ สังข์ทอง น.ส.รักชนก คชชา
533 โรงเรียนวัดชัยรัตน(์ปญัญาประชานกุลู) นางสาวอาภาพร จงประสิทธิ์ นางดารา ต่วนภษูา


