TI 01 เจล่ า นายจักรพรรดิ พันธ์ แก้ ว (18ปี ) TI 02 เอส น.ส.เบญญาภา เทวรังสี (15 ปี )
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง (ม.5)
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ม.3)

จ.ขอนแก่น

TI 05 หมิว น.ส.อภิษฐา วอทอง (18ปี )
ร.ร.สตรีศึกษา (ม.6)

จ.ร้ อยเอ็ด

TI 03 นุช น.ส.วิภาวรรณ อิม่ จิตร (16 ปี )
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ (ม.5)

TI 04 โอ๊ ค นายอมฤต มีสุข (17 ปี )
ร.ร.สตรีสิริเกศ (ม.5)

จ.ปทุมธานี

จ.ราชบุรี

จ. ศรีสะเกษ

TI 06 เจต นายเจษฎา ใหม่ เจริญ (15ปี )
ร.ร.บ้ านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์ " (ม.4)

TI 07 ปัน นายพงศภัค คมกฤส (18ปี )
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ (ม.6)

TI 08 ฟาร์ น.ส.พิชญานิน หนูศรี (16ปี )
ร.ร.หาดใหญ่ วทิ ยาลัย (ม.4)

จ.เชียงใหม่

จ.สงขลา

จ.ชลบุรี

TI 09 ภูมิ นายธนภูมิ มงคลสวัสดิ์ (17ปี ) TI 10 พลอย น.ส.สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ (17ปี ) TI 11 พิม น.ส.พิมพ์ พสิ ุ ทธิ์ จันทรจานงค์ (18ปี ) TI 12 เฟิ ร์ ส นายปิ ยังกูร เสาหิน (15ปี )
ร.ร.ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ (ม.5)
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.6) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ (ม.3)
ร.ร.สุ รวิทยาคาร (ม.5)

จ.สุ รินทร์

TI 13 ต่ อ นายจรีภัทร พิมานพรหม (17ปี )
ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย (ม.5)

จ.ภูเก็ต

จ.นครสวรรค์

TI 14 แมค นายณัฐวุฒิ รังรส (17ปี )
รร.บัวขาว (ม.5)

จ.กาฬสิ นธุ์

จ.มหาสารคาม

จ.พะเยา

TI 15 สมาร์ ท นายชัชพล บุญพันธุ์ (17ปี ) TI 16 แอลฟี่ น.ส.อัญญาฎา ฉัตรชมภู (15ปี )
รร.เชียงขวัญพิทยาคม (ม.5)
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ม.4)

จ.ร้ อยเอ็ด

จ.นนทบุรี

TI 17 แตงโม น.ส.ชนิกานต์ นิลวิลยั (17ปี )
ร.ร.สุ วรรณรังสฤษฎิ์วทิ ยาลัย (ม.5)

TI 18 ณคุณ นายณคุณ ศตเดชาธร (18ปี )
ร.ร.เทพมิตรศึกษา (ม.6)

จ.เพชรบุรี

จ.สุ ราษฎร์ ธานี

TI 19 บอม นายพงศกร สีเคน (16ปี )
TI 20 เบียร์ นายวุฒิชัย ถุงจันทร์ (18ปี )
ร.ร.สระแก้ ว (ม.4)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่ น (ปวช.1)

จ.สระแก้ว

จ.ขอนแก่น

TI 21 ปริม น.ส.กรทินันท์ หนูหวาน (17ปี ) TI 22 นุ้กเกอร์ น.ส.ธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์ (17ปี ) TI 23 นุ๊กนิก น.ส.ศุภนุช กวงแหวน (17ปี ) TI 24 แบม น.ส.พิณจ์ ตราษ์ ศรีสังข์ (17ปี )
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (ปวช.2)
ร.ร.สตรีภูเก็ต (ม.5)
ร.ร.วัชรวิทยา (ม.5)
ร.ร.เลิงนกทา (ม.5)

จ.ภูเก็ต

จ.ยโสธร

จ.เชียงใหม่

จ.กาแพงเพชร

TI 25 นัท นายวีรวัฒน์ บุญธรรม (17ปี )
ร.ร.จักรคาคณาทร (ม.5)

จ.ลาพูน

TI 26 ยีน นายธนาพงศ์ ปรีชาพงค์ มติ ร (17ปี ) TI 27 แมน นายวชิระ นันไชย (18ปี )
ร.ร.ดารงราษฎร์ สงเคราะห์ (ม.5)
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.6)

จ.เชียงราย

จ.มหาสารคาม

TI 29 ปังปอนด์ นายมานพ จันทะศู นย์ (17ปี ) TI 30 นา้ หวาน น.ส.วนัสนันท์ อยู่คง (15ปี ) TI 31 ปาล์ ม นายรวีภัทร์ ยอดดี (16ปี )
ร.ร.ร้ อยเอ็ดวิทยาลัย (ม.5)
ร.ร.กสิณธรเซนต์ ปีเตอร์ (ม.3)
ร.ร.หนองบัว (ม.4)

จ.ร้ อยเอ็ด

จ.นนทบุรี

จ.นครสวรรค์

TI 28 ตันหยง นายปุรเชษฐ์ ใบมิเด็น (17ปี )
ร.ร.ศรียาภัย (ม.5)

จ.ชุ มพร

TI 32 มีน น.ส.วริศรา สมหวัง (18ปี )
ร.ร.สภาราชินี 2 (ม.6)

จ.ตรัง

TI 33 เตย น.ส.กัญชพร เนตรแสงศรี (16ปี ) TI 34 เอิร์ท นายพชร กลีบบัว (16ปี ) TI 35 สปาย นายภราดล รักความชอบ (17ปี ) TI 36 เปี ยโน น.ส.ลาวัลย์ แก้ วหิน (16ปี )
ร.ร.สตรีชัยภูมิ (ม.5)
ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี (ม.5)
ร.ร.สตรีสิริเกศ (ม.4)
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ม.4)

จ.ชั ยภูมิ

จ.นนทบุรี

จ.จันทบุรี

จ.ศรีสะเกษ

TI 37 โอเว่ น นายวีระพล เยเปี่ ย (18ปี ) TI 38 เสื อ นายกฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ (18ปี ) TI 39 บีม น.ส.กัลยารัตน์ เชื้อเมืองพาน (15 ปี ) TI 40 ใยไหม น.ส.ชญาดา ขอนดอก (16ปี )
ร.ร.พานพิทยาคม (ม.3)
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร (ม.6)
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (ม.4)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา (ปวช.1)

จ.พะเยา

จ.หนองคาย

จ.เชียงราย

จ.ฉะเชิงเทรา

