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1 108300029    เด็กหญิงพิชชาภา เจ๊ะยะหลี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
2 108300069    นางสาวปิยะธิดา หนูทองแป้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
3 108300080    นางสาวกันต์กมล ชัยเรือง สตรีภูเก็ต ม.
4 108300094    นายพิชิตชัย ศิริเมฆารักษ์ ภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) ม.
5 108300611    นางสาวชนิสรา บุญชู ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
6 108301002    นางสาวณัฐญา จันทอุไร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 108301015    นางสาวปณญา นภาพงศ์สุริยา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
8 108301290    นางสาวอธิชา แสงบรรจง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
9 108301427    นายพลพล วงศ์สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
10 108301627    นางสาวอรษา รัชตทวีโภคิน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
11 108301753    เด็กชายธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
12 108302277    นางสาวพิชยาพัชร์ สินธวาลัย สตรีภูเก็ต ม.
13 108302358    เด็กหญิงสิริมา สะราคํา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 108302691    นางสาวรุ่งฤดี โคบายาชิ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
15 108302741    นางสาวกนกวรรณ พลอยแดง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108302835    เด็กหญิงอริยา เอกศิลป์ นานาชาติเฮดสตาร์ท ม.
17 108303384    เด็กชายสรสิช บุญสิริ นานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี ม.
18 108303483    นางสาวมนัสวี ชัยสวัสดิ สตรีภูเก็ต ม.
19 108303584    นางสาวลักษิกา สงวนนาม สตรีภูเก็ต ม.
20 108303748    นายกษิดิศ อุทัชกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 108304213    นางสาวปวรรณพร ยายี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
22 108304509    นางสาวอริสา แซ่หลู่ สตรีภูเก็ต ม.
23 108305293    นางสาวชัญญานุช ห่อทองคํา สตรีภูเก็ต ม.
24 108305547    เด็กหญิงณัฏฐณิิชา ขอเกียรติวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
25 108305791    นางสาวอภิชญา ศรีชัยชนะ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
26 108305943    เด็กหญิงภูริตา สุธีรยงประเสริฐ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
27 108306145    นางสาวมาลินี คําภูแสน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
28 108306147    นายนวนนท์ ทดแทน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
29 108306153    นางสาวจันทร์กมล แก้วล้วน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
30 108306161    นางสาวสุทธาสิโรบล เรืองธนศักดิ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
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1 108306171    นางสาวภูริชญา ตัน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
2 108306172    นายศุภกร นุกูลวุฒิโอภาส เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
3 108306183    นายสันติกิจ เทียนเฮง เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
4 108306193    นางสาวกนกวรรณ สนธิเกียรติ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
5 108306267    นางสาวเตชินี ดวงมณี สตรีภูเก็ต ม.
6 108306566    เด็กหญิงญาณภัทร ภาณุภาส ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 108306644    นางสาวนภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
8 108306694    นายเจตดิลก สารรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
9 108307320    นางสาวกัญญาวีร์ มีอรุณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
10 108307488    นางสาวมัลลิกา คงคาไหว สตรีภูเก็ต ม.
11 108307614    นางสาวญาณินท์ ศิโรดม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
12 108308487    นางสาวธัญชนก เหล่าวิเศษกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
13 108308545    นางสาวณิชาภัทร ฟงปรีชากุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 108308902    เด็กชายศรายุธ แป้นสุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
15 108308967    นางสาวพิณวดี บํารุงวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108309030    นายปิยะพงศ์ คงทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
17 108309122    นางสาวนันท์ณภัส เสียมสอน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
18 108309735    นางสาวพันธิตรา ภูนุภา เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
19 108309739    นางสาวตอชิลา นวลขาว เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
20 108310363    นางสาวณัฐสุรางค์ บูชากรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 108310385    เด็กหญิงภัทรวรรณ สุรขันธ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
22 108310492    นายภูริภัทร์ ทวีปรีดา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 108310498    นางสาวพิรญาณ์ ส่องเเสง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
24 108310552    เด็กหญิงภณิด์ณัทช์ อินทร์จันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
25 108310577    นางสาวธนมน ชิณการณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
26 108310613    นายณัฐนันท์ สิริรัตติกาล สตรีภูเก็ต ม.
27 108310652    นางสาวศุภรา ไชยมงคล สตรีภูเก็ต ม.
28 108310667    นางสาวศิรินภรณ์ วงศ์พิพัฒน์เจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
29 108310981    นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
30 108311317    เด็กหญิงฎีกาวดี มีมาก ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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1 108311347    เด็กหญิงปัสกา ชัชยานุกร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
2 108311441    นางสาวสิตานันท์ ศรีสุภาสิตานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
3 108311761    นางสาวสุภานัน เสลาหอม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
4 108311767    เด็กหญิงธนพร ศรีอุทัย ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
5 108311877    นายชยพล ธารกมลสุข ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
6 108312048    นางสาวนันทนัช ตะโฉ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 888302675    นางสาวุกุลธิชา ฉันธิกุล เมืองถลาง ม.
8 888307982    เด็กหญิงต้องตา เนาว์เยียม สตรีภูเก็ต ม.
9 888308009    นางสาวเกศแก้ว ศรีสุพรรณ สตรีภูเก็ต ม.
10 888308354    เด็กหญิงสุพรรณษา เขียนทอง สตรีภูเก็ต ม.
11 888311324    นางสาวธันยมัย ตันติวัชรพันธุ์ สตรีภูเก็ต ม.
12 888311325    นางสาวกันต์กมน ณรงค์ฤทธิ สตรีภูเก็ต ม.
13 998303858    นายอนาวิล หิมะ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 998304265    นายเมธัส ทักษิณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
15 998307245    นางสาวนางสาวณิชา ประชา เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
16 998311665    นางสาวรินลรี ศรีจันทร์ทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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