
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

1 ด.ช. กิตติภูม สมมนัส

2 ด.ช. วายุ สุวาท

3 ด.ช. อิสรานุวัฒน์ สีแดง

4 ด.ญ. ดวงกมล แก้วเข้ม

5 ด.ช. วีรภัทร ฟักเหลือง

6 ด.ช. นนทกร สุวรรณพันธ์

7 นาย ฤทธิXธา แสงงาม

8 น.ส. อมรรัตน์ ประพฤติถ้อย

9 น.ส. อมรพรรณ ประพฤติถ้อย

10 น.ส. ศิริวรรณ รอดพูล

2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

*1 ด.ญ. นพนันท์ เชียววังดอน (online)

*2 ด.ญ. ปณิดา สมอุดร (online)

*3 ด.ช. นวพล เทียมจันทร์ (online)

4 ด.ญ. เสาวภา ชวดเทียน (online)

5 ด.ญ. สายรุ้ง สาอุตม์ (online)

6 ด.ญ. ณภัทร ทับลัด (online)

7 ด.ญ. จันทรา ไทรเล็กทิม (online)

8 ด.ญ. ปนัดดา ลุนลี (online)

9 ด.ช. อนุชา โทแก้ว (online)

10 ด.ช. ธนพล ไทยเกษม (online)

รายชืA อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืAอการกุศล ปี 2565
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11 ด.ช. วีระพัน อ่วมขํา (online)

12 ด.ญ. ดวงกมล สิงห์แก้ว (online)

13 ด.ช. ณฐพล ชํานาญดี (online)

3 โรงเรียนระหานวิทยา

1 ด.ญ. เรือนขวัญ บากบั%น

2 น.ส. ดารารัศมิX ทศหล้า

3 น.ส. ปัทมา สุขแป้น

4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

*1 น.ส. รวินทร์นิภา สอิง̀

*2 น.ส. พัชริดา เอมศิริ

*3 น.ส. ชนัญชิดา เอี%ยมพงษ์

5 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

*1 ด.ญ. หนึ%งฤทัย บินไธสง (online)

6 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

*1 ด.ญ. พิมพ์นิภา บุญเรือง (online)

*2 ด.ญ. สุพัตรา สมบุญศิลป์ (online)

*3 ด.ช. ศุทธวงค์ ปะจิรณะ (online)

*4 ด.ญ. ณัฎฐธิดา มั%นกิจ (online)

*5 ด.ญ. แพรตะวัน โคยามา (online)

*6 ด.ช. ธีระพงษ์ พิลาตัน (online)

*7 ด.ช. มินทดา จิตรสําราญ (online)

*8 ด.ช. วีระพัฒน์ เสาเวียง (online)

*9 ด.ช. นัฏธพงศ์ ปิ% นทอง (online)

*10 ด.ญ. มนัสพร บุญมาสอน (online)

*11 ด.ช. อวิรุทธ์ ธัญกรรม (online)

*12 ด.ช. นนทวัฒน์ เข็มทิศ (online)



13 ด.ญ. พิมพ์มาดา เกิดโต (online)

14 ด.ญ. ลักษิกา ม่วงพลับ (online)

จังหวัดชัยนาท

7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

1 น.ส. ชยุดา สุนทรเกษมศักดิX

2 น.ส. ธัญธร เปี% ยมทรัพย์

จังหวัดนครนายก

8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

1 น.ส. ธัญชนก อิสระเสนารักษ์

*2 น.ส. พัชมณ แก้วบุญเมือง

*3 น.ส. ชดาพร ควรถนอม

9 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ

1 ด.ช. ณัฐพร ผิวพรรณ (online)

2 ด.ญ. สุรัสวดี ทองลี (online)

3 ด.ญ. ณัฐชา รักษานนท์ (online)

10 โรงเรียนวัดสันตยาราม

1 ด.ญ. ภัทรภรณ์ อุทโท

2 ด.ญ. วชิรญาณ์ ประทังกูล

3 ด.ช. วรเมธ เบ้าหล่อ

4 ด.ญ. สุภัฐชกุน เสมี

5 ด.ญ. อุดมลักษณ์ บุตรโคตร

6 ด.ญ. นิตยา ศรีคําวงษ์

7 น.ส. ฟ้าใส สุมังฆะเศษ

จังหวัดนครปฐม

11 โรงเรียนนาคประสิทธิX



*1 ด.ญ. จารุภัทร์ เลียวตระกูลสุข

12 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน

*1 ด.ญ. กมลวรรณ เซี%ยงฉิน (online)

*2 ด.ญ. รัตนากร ปอดตั`ง (online)

*3 ด.ญ. นภาดาว นาคเพชร (online)

*4 ด.ญ. ชลนิชา นกขวัญ (online)

13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

1 ด.ญ. วนิดา แซ่โล่

2 นาย วันลพ จําปาทอง

จังหวัดนครสวรรค์

14 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

*1 ด.ช. ธนวัฒน์ บัวสด

*2 ด.ช. ณัฐวัช ชนะภัย

*3 นาย พีระพงษ์ แก้วฉิม

*4 นาย เอือ̀อังกูร นพสูงเนิน

*5 ด.ช. นครินทร์ มหรรครัตน์

*6 นาย นัฐพงษ์ โพธิXศรีเรือง

*7 นาย เจษฎา สอนสมนึก

*8 นาย อํานวยชัย ชมชาติ

*9 นาย ขวัญชัย สิงห์โตแก้ว

*10 นาย ชนม์พศุตม์ พูลเขตวิทย์

15 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

1 ด.ช. พงษ์ศธร เกิดแย้ม

2 ด.ช. บริพัทธิX พงษ์ฉาย

16 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ



*1 น.ส. ชลดา งามขํา (online)

*2 น.ส. กชกร ทองคําพูล (online)

*3 น.ส. ณัฐนิชา ชาตะเมธีวงศ์ (online)

17 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม

1 น.ส. วราภรณ์ อาตวงษ์ (online)

2 น.ส.  ชลธิชา โททัสสะ (online)

18 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

*1 ด.ช. พีรเดช เพ็งหมู

*2 ด.ช. วสุธร คงไทย

*3 ด.ช. กิตติคุณ รอดประเสริฐ

*4 ด.ญ. วันวิสา ทองจันดา

*5 ด.ญ. ชาริชญา รักศรี

*6 ด.ญ. ภฤศมาศ ศรีโชติ

*7 ด.ญ. อรัญญา ทองย้อย

*8 ด.ญ. นภัสสร ยะเสน

*9 ด.ญ. ธนพร ประสานเกตุ

*10 ด.ช. อภิรักษ์ ทรงทอง

*11 ด.ญ. สุภาวิตา เวชกร

*12 ด.ช. ชัยนันท์ จันทร์ราชา

*13 ด.ช. วรัญgู เอมแย้ม

*14 ด.ช. ธนโชติ ขุนทอง

*15 ด.ช. ชัยสิทธิX ศรีอารยชาติ

*16 ด.ช. ภาณุพงษ์ พวงแก้ว

*17 ด.ช. ปรเมศวร์ พูนกระโทก

*18 ด.ช. ธนชัย คงทวี

*19 ด.ช. ธนศาสตร์ ถิระการ

*20 ด.ช. พัสกร ทองดุล

*21 ด.ช. อภิวัฒน์ รักศรี



*22 ด.ช. นถพล ฟองสี

*23 ด.ช. ทวีศักดิX พันธ์ุใย

*24 ด.ญ. ภัทรภร บุพพบุรุษ

*25 ด.ญ. วิภาดา พูนกระโทก

*26 ด.ญ. ชนิสา สีคํา

27 ด.ช. เมธี แซ่โค้ว

28 ด.ญ. พรพิมล ศรีโพธิX ช้าง

29 ด.ญ. อริสรา โอภาษี

30 ด.ช. พิพัฒน์ พินอินทร์

31 ด.ญ. เปมิกา รอดศรีสมุทร

32 ด.ญ. วลันสินี ทองบาง

33 ด.ช. กิตติภพ อุ่นดี

19 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

1 น.ส. ศิริวิมล สิงห์ทอง

2 น.ส. ธิดารัตน์ วิริยะศาลชัย

3 น.ส. อนุธิดา ศิริโพธิX

4 นาย ฤทธิX ธิเดช ใจอารีย์

5 ด.ญ. สุพรรณษา โตทับ

6 น.ส. เสาวณีย์ รักเขตรวิทย์

20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

*1 น.ส. พรทิพา อาจเอือ̀

*2 น.ส. อินทิรา เพ็ชรฉลู

*3 นาย กิตติคุณ รอดประเสริฐ

*4 น.ส. อภิชญา พันธุวงศ์

*5 น.ส. สวรรยา ทองเนียม

*6 นาย จักรกฤต จิตรเกษม

*7 นาย ธนวัฒน์ ดีโคกน้อย

*8 ด.ญ. กฤษณา มิตรมาก



*9 ด.ญ. อภิรดี วรรณศิริวิศาล

10 ด.ช. ธนกฤษ ซิงห์

11 ด.ช. อภิวัฒน์ สอนกองแดง

12 ด.ญ. ณัฐชา อ๊อตวงค์

13 ด.ญ. กัญญารัตน์ ภู่เปรม

14 ด.ญ. ดวงกมล พร้อมศรี

15 ด.ญ. วรดา โคกโต

21 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ^าโพใต้

*1 ด.ช. กฤษฎา รักกลิ%น

*2 ด.ช. สุทธิพันธ์ บุญปกครอง

*3 ด.ช. อดิศร กิจเฉย

*4 ด.ญ. นันทิยา ใจกล้า

*5 ด.ญ. พรณภา โพธิวัฒน์

*6 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ หมื%นวงษ์

*7 ด.ญ. ศิริวรรณ สีนาค

*8 ด.ญ. ภัทรวดี หมีนาค

*9 ด.ช. ทวารัตน์ เดชสํารี

*10 ด.ญ. ปิยะวรรณ คชคง

*11 ด.ญ. ศิริวิภา สุขคลี%

*12 ด.ญ. นันทพร ชื%นชม

13 น.ส. ศุภกานต์ หมื%นวงษ์

14 ด.ช. เกริกชณัฐ น้อยเอี%ยม

22 โรงเรียนนครสวรรค์

1 ด.ช. รชต สุชล

23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

*1 นาย ซอรนันท์ ซอ

*2 น.ส. โสภาวดี หมอแจ่ม



*3 น.ส. วรรณษา บานเพียร

*4 นาย อภิวัฒน์ คงแสง

*5 น.ส. ยุพารัตน์ โรมพันธ์ุ

*6 น.ส. กมลวรรณ วารินินทร์

*7 น.ส. จีรนันท์ จันทฤกษ์

8 น.ส. ศศิวิมล นัคราจารย์

9 น.ส. ธิษณามดี พฤฒิธาราชัย

10 น.ส. กฤติยา เวียงชัย

11 น.ส. ศุภวรรณ สกิจโกศล

12 น.ส. กนกวรรณ ราชอุปนันท์

13 น.ส. ชลลดา สุขันธ์

24 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

*1 น.ส. เขมจิรา จตุพร

25 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

*1 น.ส. ปิยะฉัตร มาระสา

*2 น.ส. ฐิติชญา ยงเขตการณ์

*3 ด.ญ. หนึ%งหทัย นวะสิมมา

26 โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิX ประสิทธิX )

1 ด.ช. ธนกฤต ชัยชนะ

2 ด.ช. ศุภกฤษ คงสมสร้อย

3 ด.ช. วงศกรณ์ อ่องแก้ว

4 ด.ช. ณัฐภัทร์ โพธิXกลิ%น

5 ด.ช. ญาณโชติ เลิศหิรัญ

6 ด.ญ. สโรชา สุ่นนิ%ม

7 ด.ญ. วิรากานต์ นามี

8 ด.ญ. กัญญาณัฐ บุญช่วย



27 โรงเรียนวัดท่าทอง

1 ด.ช. ศรุตเทพ จตุพจน์

2 น.ส. อัมพุชินี กลํ%าเงิน

28 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

*1 ด.ช. สรรเพชร คคนัมพรปวิเวก (online)

*2 ด.ญ. ภัทชราภรณ์ วิเศษสกุลวงษ์ (online)

*3 ด.ญ. ศิรภัสสร นิยมเดช (online)

4 ด.ญ. ฉัตรชนก ทองเรือง

5 น.ส. ศันศนีย์ จันทร์หวา (online)

6 น.ส. ปาลิกา บุญเลิศ (online)

7 น.ส. เจนจิรา แก้วมณี (online)

8 น.ส. รัตติกาล เขียวแฉล้ม (online)

9 น.ส. ณภัสวรรณ มีเดช (online)

29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

*1 น.ส. ณัฐชยา กลิ%นเกษร

2 ด.ช. ณัฐชนน บุญยา

3 ด.ญ. เจนจิรา นามวงค์

4 ด.ช. กฤต บุญเชิญ

5 ด.ช. พงศภัค หมอกขุนทศ

6 ด.ช. อภิวัฒน์ นามนา

7 ด.ช. จักรพันธ์ พุทธจันทร์

8 ด.ญ. แอปเป̀ิล -

9 ด.ญ. พรพรรณ์ นิลารัตน์

10 ด.ญ. ปุณยนุช สุวรรณบาง

11 ด.ช. ธนกฤต อินทร์แก้ว

12 ด.ช. พีรพัฒน์ พาหุรัตน์

*13 น.ส. ณัฐนันทพร ต่วนชะเอม

*14 น.ส. ยลรดา เชยจันทร์



*15 นาย นิพัทธ์ เกตุบางลาย

*16 น.ส. กิตติยา ขุนสันเทียะ

*17 น.ส. ฐิตา ยอดรัก

*18 น.ส. นันทนารัตน์ หอมชืน̀

*19 น.ส. นวพร แช่มสอาด

*20 น.ส. ศศิภา สอนอ่อน

*21 น.ส. ปนัดดา วันทอง

*22 น.ส. ชาลิสา ศิริใย

*23 น.ส. วันวิสา ชูศรีขวัญ

*24 นาย นนทวัฒน์ ชุ่มนํา̀ค้าง

*25 นาย กฤษฎา คันธชิต

*26 นาย สุทิวัส เมืองลี

*27 น.ส. นิลุบล ชูวงษ์

*28 น.ส. ณัฐิดา ฉัยยายนต์

*29 น.ส. วันดี ศรีสุข

30 น.ส. สุปราณี โตเกิด

31 น.ส. บัณทิตา บุญรัตน์

32 น.ส. ลลิตภัทร ธะนะสาร

33 น.ส. วรรธมน มีโชค

34 น.ส. นํา̀ฝน พัฒนศิริ

35 น.ส. ศิริรัตน์ ช่วงกลาง

36 นาย วรโชค แมลงภู่

37 น.ส. ธมนวรรณ บรรดาศักดิX

38 นาย ณัฐวุฒิ เงินเดือน

39 นาย กิตติศักดิX ซุ่นเซ่ง

40 นาย ธีรภัทร ถานะ

41 นาย รัฐภูมิ พูนกัน

42 น.ส. อาริสรา มาน้อย

43 น.ส. รัมภาพร ยอดฉัตร

44 นาย ปรัชญา ใจตรง



45 น.ส. เจนจิรา หอมหวาน

46 น.ส. วิญาดา ทับหงษ์

47 น.ส. อาทิตยา ปานพรม

48 น.ส. วิพา สุพล

49 น.ส. ศิวพร แสงแก้ว

50 น.ส. อรอนงค์ ถ้วนคล้าย

51 นาย พีระณัฐ สุวรรณศฤงคาร

30 โรงเรียนหนองโพพิทยา

*1 ด.ญ. สุธาสินี สุวรรณเลิศ

*2 น.ส. ชลธิชา อินทะชัย

*3 น.ส. ฐานิกา บุญเนตร

*4 ด.ช. ณัฐภูมิ สมจิตต์

*5 ด.ญ. สุจิรา ชะนะมี

*6 น.ส. สุนันทรา ดวงสีทา

*7 น.ส. ขวัญหทัย ฤทธิชัย

*8 น.ส. วิภา น้อยพรม

*9 น.ส. อัจฉราวดี แตงร่ม

*10 น.ส. สิริวิมล แซ่ตัj น

*11 น.ส. ชนันพร คาวี

*12 น.ส. ศิรินภา สมบัติ

*13 น.ส. ธมนวรรณ ปูชณียกุล

*14 น.ส. ประครองธรรม สวยศรี

*15 น.ส. ปาณิศา อิ%มสําราญ

*16 น.ส. สุรีพร จันทร์อยู่

*17 น.ส. ธัญญารัตน์ รณหงสา

*18 น.ส. ปณิญตา ศรีจันทร์

19 น.ส. วีระนุช กุลที

31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)



*1 ด.ช. ภัทรพงศ์ ไชยราช

*2 ด.ช. คมสัน เวียงจันทร์

*3 ด.ช. กานดิศ แป้นจันทร์

*4 ด.ญ. สโรชา ปาทาน

*5 ด.ญ. ฐิพรวรรณ เพ็ญจันทร์

*6 ด.ญ. ปภาคุณ แก้วมณี

*7 ด.ญ. ลดาวัลย์ โพธิX พิทักษ์

*8 ด.ญ. พิชชญา ยังฉิม

*9 ด.ญ. กัญญาณัฐ มงคลสน

10 ด.ช. อภิรักษ์ ศิลป์ชัย

11 ด.ช. โชคชัย แซ่ตัน

12 ด.ญ. นิติรัตน์ มกรพฤติพงศ์

13 ด.ช. ณัฐกร หะยีหมัด

14 ด.ญ. อัยวรรณ คมขํา

15 ด.ช. วรเมธ กล่อมใจ

16 ด.ญ. จุฑารัตน์ ทรัพย์มาก

17 ด.ช. จิตกร อินทรา

18 ด.ญ. สุนิสา เมืองลือ (online)

19 ด.ญ. รุ่งนภา จําเริญไชสง (online)

20 ด.ช. วรรณเฉลิม บัวคํา (online)

21 ด.ช. ปฎิภาณ หมื%นชํานาญ (online)

22 ด.ญ. ปนัดดา ยืนยงค์ (online)

23 ด.ช. วชิรวิทย์ เนียมทอง (online)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

*1 ด.ญ. ทิพย์ญาพรรณ จันทร์ทอง

*2 ด.ญ. กุลกัญญา โค้วประเสริฐ

*3 ด.ช. ธีรภัทร ความมั%น

*4 ด.ญ. ปิยะมาศ ชมกุล



*5 ด.ญ. วริญญา ศรีตระการ

*6 ด.ญ. จิราพรรณ บัวศรี

*7 ด.ญ. สุภิชญา จันทร์ตัน

*8 ด.ญ. พรพิมล ญาติพิบูรณ์

9 ด.ญ. พิชญา แสงส่ง

10 ด.ญ. แพรวนภา พันธ์สมบุญ

11 ด.ญ. สุรางคณา บุปผา

12 ด.ญ. สิรินทิรา ชุมนุม

13 ด.ญ. วชิรญาณ์ บุญจง

14 ด.ญ. ณัฐธิดา หล้าเพชร

15 ด.ช. เขื%อนเพชร อารีล้อม

16 ด.ญ. พัชรินทร์ จันนาค

17 ด.ญ. ณัฐทิชา รังคะอุไร

18 ด.ญ. วรรณภา บูระภาพ

19 ด.ญ. นพเก้า มีคํา

20 ด.ญ. ฟารีดา มากสุดปาน

21 ด.ญ. ศศินิภา แย้มวัด

22 ด.ญ. ศศิลดา ผาตา

23 ด.ญ. สุธิดา การแก้ว

24 ด.ช. ภวินท์ มีชอบ

25 ด.ช. ดํารงศักดิX แสงคนึง

26 ด.ญ. สุภาพัด แซ่ล้อ

27 ด.ญ. รัชดาพร อินทร์เปือย

28 ด.ช. ปัญญา วิริยะโรจน์

29 ด.ช. ชยุตม์ กาลมหา

30 ด.ญ. ธิดาภา ธูปบูชา

33 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

*1 ด.ช. เกียรติภูมิ ประทุมทอง (online)

2 ด.ช. ชนเทพ สันขุนทด (online)



3 ด.ญ. รุจจิรา คําปุ่น (online)

4 ด.ช. ธนภัทร ห้องกระจก (online)

5 ด.ญ. กชกร ห้องกระจก (online)

6 นาย ธนาเมธ จิตต์ใจฉํ%า (online)

7 นาย กิตติพัฒน์ บันลือ (online)

8 นาย ภาณุพงศ์ ทองดอนเหมือน (online)

34 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

*1 น.ส. สิริรัตณ์ เงินยวง

*2 น.ส. นํา̀ฝน คํานวนเดช

*3 น.ส. กัลยรัตน์ สามพ่วงบุญ

*4 น.ส. อังสุมา การสมทบ

35 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

*1 ด.ญ. วีรประภา อิ%มเจริญ

*2 ด.ช. ธีรพัฒน์ หาบุบผา

*3 ด.ญ. ยุวดี ไกรจรูญ

4 ด.ช. คฑาวุฒิ คนึงเหตุ

36 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิX )

*1 ด.ญ. ณีรนุช สืบบุญ

*2 ด.ช. วรรณกร บุ้งจันทร์

3 ด.ญ. ลัดดา อ้ายหนู

4 ด.ญ. เมธาวินี วัฒวงษ์

5 ด.ช. ณัฐวุฒิ สงวนทรัพย์

6 ด.ช. พิชิตชัย สุภาวี

7 ด.ช. ณัฐวุฒิ พึ%งสัมพันธ์

8 ด.ช. นวพล จันทนา

9 ด.ช. จิรกร สิริแขง

10 ด.ญ. พัชรี สุขสมกิจ



11 ด.ญ. นิภาภรณ์ บรรเทิง

12 ด.ญ. ศิรประภา บุญแสง

13 ด.ช. พีรพัฒน์ เกตุการณ์

14 ด.ช. พชร ตรีหลาบ

15 ด.ช. พิทักษ์ เกิดขวัญ

37 โรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)

*1 ด.ญ. อภิสรา หะรีเมา

*2 ด.ญ. นํา̀อ้อย คงปาน

3 ด.ญ. ครองขวัญ ดิษชู (online)

38 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

*1 น.ส. นิสารัตน์ พระจันทร์ศรี

*2 น.ส. นิรชา พระจันทร์ศรี

*3 น.ส. อารยา คันษา

จังหวัดพิจิตร

39 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

*1 น.ส. วรกัญญา ยุติธรรม (online)

2 น.ส. นลินทิพย์ เยาวะยอด (online)

3 น.ส. นฤมล สุคํามี (online)

40 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

*1 ด.ญ. ภคมัย แจ่มผล

*2 ด.ญ. นพจิรา แปรสนม

*3 ด.ช. เมธา บุญคง

*4 ด.ช. พนิตนันท์ รังสัง

*5 ด.ช. ดนัยเทพ เจริญศรี

41 โรงเรียนทุ่งโพธิX พิทยา



*1 ด.ช. มงคล จําปาศรี

*2 ด.ญ. ณัฎฐนิฐ เขียวเนตร

*3 ด.ช. ธัญญธร กันดี

*4 ด.ญ. สุภัสสรา วงษ์แก้ว

5 ด.ญ. ปริษรา จรูญ

*6 น.ส. อวิกา ต่ายทอง

*7 น.ส. ธิดาพร ชาญสนาม

*8 น.ส. รุ่งนภา แพรศรี

*9 น.ส. วราพร โตมา

*10 นาย พิพัฒน์ จันทร์สอน

*11 นาย ณัฐวุฒิ โคตรธรรม

*12 นาย พงศธร แก้วมูลษา

*13 นาย รัฐพงศ์ ดิษฐเกษร

*14 น.ส. สาวิกา สนเจริญ

*15 น.ส. ณัชชา หงษ์ดวง

16 น.ส. วริยา การะเกตุ

42 โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*1 ด.ญ. พรทิมา เครือฟัก (online)

*2 ด.ญ. ชฎาพรรณ ซิม̀อิ%ม (online)

*3 ด.ญ. อริศรา พรหมเมือง (online)

*4 ด.ช. ปฏิหารย์ มหัทธนานนท์ (online)

*5 ด.ญ. สุธาทิณี หุ้ยหอม (online)

*6 น.ส. วรรณกร อินปินตา (online)

*7 น.ส. ธัญญา กลํ%าทวี (online)

*8 น.ส. สรียา รัศมีจันทร์ (online)

*9 นาย พสธร พิทักษ์อร่ามวงศ์ (online)

*10 น.ส. กุศลิน ทาทอง (online)

*11 น.ส. กานต์สิริ ทาทอง (online)

*12 น.ส. วาสนา อาสาขัน (online)



*13 นาย สุชินดา พรกิจ (online)

*14 นาย เจษฎา ผู้กําจัด (online)

*15 นาย ธนภัทร แสงจิรสิน (online)

16 น.ส. กัญญาภัค จูมี (online)

17 น.ส. วราภรณ์ ชาลี (online)

18 น.ส. นลิณี หมวกอินทร์ (online)

19 น.ส. สุธิดา เพชรบุญ (online)

20 น.ส. เบญญทิพย์ วันอินทร์ (online)

21 น.ส. อวยพร เครื%องประดับ (online)

22 น.ส. ดารณีนุช เเย้มเจริญ (online)

23 น.ส. ดวงฤดี สุขสําราญ (online)

24 น.ส. อําไพร แขกแปลก (online)

43 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

*1 ด.ญ. นพสรณ์ เดชจบ

*2 น.ส. สุพิชชา เพ็ญนคร

*3 น.ส. อริณยากรณ์ อัศวีนารักษ์

*4 น.ส. อรณิชา สารไสยา

*5 น.ส. อชิตะ จันทร์เหลือง

*6 น.ส. อรพิมล เที%ยงธรรม

*7 น.ส. วรรณนภา ทองยอดอินทร์

*8 น.ส. ยุพาวดี นวดนาง

*9 น.ส. อรณิชา มหาพันธ์

*10 น.ส. พรพรรษา เอกจิต

11 นาย ชัยภัทร กลั%นหวาน

12 น.ส. สลิลทิพย์ บวบจิตร์

13 น.ส. ชญานิษฐ์ กลั%นหวาน

44 โรงเรียนบางลายพิทยาคม

1 ด.ญ. ปาริสา เป้แพน



*2 นาย ชัยยุทธ อินทองชู

*3 น.ส. นุชนางค์ นครประสาท

*4 นาย ธนโชติ เกตุบางลาย

*5 น.ส. พกาวรรณ กรพรม

*6 นาย จงรัก เอี%ยมพร

*7 น.ส. วันเฉลิมพร วันเชาว์

*8 น.ส. ศศิกานต์ สิงหะคเชนทร์

9 น.ส. ศิวาพร ทองกลํ%า

10 น.ส. สุภาวดี สดสอาด

11 น.ส. พรมภรณ์ สืบสวน

12 นาย สรวิศ สิงห์วิสุทธ

13 น.ส. ปาลิดา ทาพวง

45 โรงเรียนบ้านวังพร้าว

*1 ด.ญ. จิรนันท์ แย้มยิม̀ (online)

*2 ด.ช. จิรวัฒน์ บางเหลือง (online)

3 ด.ช. สิทธิพล ชื%นจิตร (online)

4 ด.ช. ภิสิทธิX วงศ์ภักดี (online)

46 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

1 ด.ญ. ปาณิศา ขําพวง

*2 น.ส. ภัทรมน สุขเทศ

*3 นาย นที นํา̀นวล

47 โรงเรียนวังก้านเหลือง

1 ด.ช. จิรพัชร ชูศรีสุข (online)

2 ด.ช. วีรพล นนทพัฒน์ (online)

3 ด.ญ. ชลดา มูลตา (online)

4 ด.ญ. ธารทิพย์ ด้วงทอง (online)

5 ด.ช. อนุชา มากเรืองศรี (online)



6 ด.ญ. ณัฐทยา อุตสาหะ (online)

7 ด.ช. ภูมินทร์ กล้ากสิการณ์ (online)

48 โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า

*1 ด.ญ. กานต์ชนิต พรมแดง

*2 ด.ญ. รุ่งไพลิน ขําแก้ว

*3 ด.ญ. อาฐิติญา บัวนวล

*4 ด.ช. ธนวัฒน์ จันทะขิน

5 ด.ญ. เบญจวรรณ เรืองศักดิX

*6 น.ส. กรกมล กระสังข์

7 นาย วีรภัฏ ชุ่มคํา (online)

49 โรงเรียนวัดวังแดง

*1 ด.ญ. กิตติกา ตุงกระโทก (online)

*2 ด.ญ. แพรวพราว นาคสุข (online)

*3 ด.ญ. กรวรรณ ไพศาลธรรม (online)

4 ด.ญ. ประภาพร ถอดศรี (online)

5 ด.ญ. ชนิดา มีแก้ว (online)

6 ด.ญ. ศรัญญา คุ้มดาว (online)

7 ด.ญ. ศศิภา ศรีบุบผา (online)

8 ด.ช. ทวีเกียรติ วัดแผ่นลํา (online)

9 ด.ญ. อรวรรณ วงษ์จันทร์ (online)

10 ด.ญ. วิลาสินี อินตรา (online)

50 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

1 ด.ญ. ภัศรา หมายมั%น (online)

2 น.ส. ประภาศิริ ศรีวะสุ ทธิX  (online)

3 น.ส. อภิญญา โพแก้ว (online)

4 น.ส. กันติชา ศรีทอง (online)

5 น.ส. ปัญจรัตน์ สีนิล (online)



51 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

*1 น.ส. กิตติวรรณ สมบัติ

52 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

*1 ด.ญ. นีรชา จันทร์หอม

2 ด.ญ. จิรภิญญา โพธิXวงศ์

3 น.ส. กัญญาวีร์ ยะใจ

*4 น.ส. ญาณัจฉรา ผึง̀อุ่น

*5 น.ส. ชื%นชนก ลาปะ

*6 น.ส. รัตน์ดาว ยะใจ

*7 น.ส. นิณัฐชา สุขหนุน

*8 น.ส. เนาวรัตน์ ปรางทอง

*9 น.ส. ปรียานุช เดชบวรอมร

*10 น.ส. ภิญญดา คงสิบ

11 นาย อภินันท์ วิเศษศักดิX

12 นาย วาสุ จันใด

13 น.ส. ชุติภา มีธรรม

53 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

*1 น.ส. วนิดา จินตนา

*2 น.ส. อภิชญา ศรีทอง

54 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสําโรง)

1 ด.ช. พีรพัฒน์ เต็งสุวรรณ์

2 ด.ช. ธนกฤต เชียงลา

3 ด.ช. ขัตติยะ ดวงบุดศรี

4 ด.ช. ธนพล ปะสิริ

5 ด.ช. ชัยวัฒน์ ปลั%งกลาง

6 ด.ญ. พรรณภัทร แท่งทอง



7 ด.ญ. กฤตอรุณ จําปาศรี

8 ด.ญ. ณัฐภัทร สายมงคล

9 ด.ญ. วรัญญา วันอินทร์

10 ด.ญ. วราภรณ์ วันอินทร์

11 ด.ญ. อัจฉราพร ทามี

12 ด.ญ. วรัญญา เศรษฐเชือ̀

13 ด.ญ. โชติวรรณ มีพงษ์

14 ด.ช. คณาศักดิX ศรีโชค

15 ด.ช. ธนกฤต พิทักษ์

16 ด.ช. รพีภัทร อูดแก้ว

17 ด.ช. จีรวิทย์ ชมภู่

18 ด.ช. แทนอินทร์ เขียวขํา

19 ด.ช. นภัทรศกรณ์ ทองชีวงค์

20 ด.ญ. พัชราภา นิ%มจันทร์

21 ด.ญ. พัชราภรณ์ นิ%มจันทร์

22 ด.ญ. เมธาวี อินทร์เท้ง

จังหวัดพิษณุโลก

55 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

1 ด.ญ. พิมพ์ชนก อํ%ากําเนิด

2 ด.ช. เมฆา พิศพร

3 ด.ช. ภูเบศ น่วมน้อย

4 ด.ญ. อนิสรา บุญหน

5 ด.ญ. ณัฐกานต์ เมฆประดับ

6 ด.ช. กัญจนจักก์ บูรณพงศ์

7 ด.ญ. อตินุช เอมบาง

56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

*1 น.ส. ศรัณย์พร รุจิโฉม



57 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

*1 น.ส. ชมพูนุท ชุมภู่

*2 น.ส. ชลธิชา บุญยัง

*3 นาย ศิวัฒน์ กันยาประสิทธิX

4 น.ส. ชิดชนก โนนทอง

5 น.ส. ธมลวรรณ ดีธรรมมะ

6 น.ส. กัลยรัตน์ ช่างคํา

58 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

1 ด.ช. สรวิศ สีวันดี

2 ด.ช. ทินภัทร ละอองเอก

3 ด.ญ. ณัฏฐนิช แดงชาวนา

4 ด.ช. ณัทธเดช อ้นมั%น

5 ด.ญ. อินธิพันธ์ ดําจ่าง

6 ด.ญ. นภัสชล มากจุ้ย

7 ด.ช. นทีธร คงเนียม

8 ด.ญ. อารีรัตน์ ทองสุก

9 น.ส. สศิภา มั%นสกุล

10 นาย ไพสณฑ์ ธูปชาวนา

11 น.ส. สุกฤตา จันทรมงคล

12 น.ส. อรอุมา แก้วบางทราย

13 น.ส. รพีพร แจ้งโล่

14 น.ส. วรพิชชา บัววังโปร่ง

15 น.ส. บัณฑิตา ฟักเงิน

16 น.ส. บุณยวีร์ อินทร์งาม

59 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

1 ด.ญ. เปมิกา ศิริดี

2 ด.ช. พีรพัฒน์ ทับพัน

3 ด.ญ. ชลกานต์ น่วมมี



4 ด.ช. ธันวา ยินดี

5 ด.ญ. ธมลวรรณ โปแก้ว

6 ด.ช. โยธิน มีบุญ

7 ด.ญ. มณนิศา สีทับขํา

8 ด.ญ. ศุรัตนาวดี ยะนะโชติ

9 ด.ญ. นันทิกานต์ งามวงษ์

10 ด.ช. เมธา เพชรดี

*11 น.ส. พิชานันท์ อะโนราช

*12 น.ส. มธุรดา โตหุ่น

*13 น.ส. รุจิรา หมีนิ%ม

*14 น.ส. ศิริประภา บํารุงดี

*15 น.ส. สุภาพร สาลีกร

*16 น.ส. ณัฐวดี ปิ% นสกุล

*17 น.ส. เยาวภา สุขโชติ

18 น.ส. ลลิตา ทองคํา

19 น.ส. นํา̀มนต์ ภูมลา

20 น.ส. พัชราภา ปานสมบัติ

21 น.ส. อัญชิสา พลวาปี

22 นาย ปฏิภาน คงคอน

23 นาย พนัส วิจารณ์พล

24 น.ส. อัญชลี วรรณดี

25 น.ส. ชญาน์นันท์ จิตรคํ`าคูณ

26 นาย วีระพัฒน์ พานทอง

27 น.ส. กชกร ด้วงฉุน

28 น.ส. ณัฏฐ์ณิชชญา สมานสุข

29 นาย ศิรวิช กลิ%นแจ่ม

30 น.ส. วันวิสาข์ บุญช่วย

60 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

1 ด.ช. บุญหลาย เสมารัมย์



2 ด.ญ. พรสวรรค์ ค้อมทอง

61 โรงเรียนหนองพระพิทยา

*1 ด.ญ. ญาจารี บุญมา

*2 นาย ยศธร ธาตุเงิน

*3 น.ส. ธัญชนก จันทร์ลอย

จังหวัดเพชรบูรณ์

62 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

1 ด.ญ. กัลยรัตน์ อินทะนู

2 ด.ญ. สุรางคนาง ยศสระน้อย

3 ด.ญ. วรลักษณ์ คําศรี

4 ด.ญ. สุฑานัน พรมสี

5 ด.ช. อุเทน ศรีมาลา

6 ด.ช. ธนัช หนูเถื%อน

*7 น.ส. ชลธิชา พิมพ์หวด

*8 นาย อภินันท์ อิสารพายุห์

*9 น.ส. สุพัตรา นาพรม

*10 น.ส. จินตนา โสมกา

*11 น.ส. วิราศินีย์ อุ่นธง

12 นาย เกียรติศักดิX สุกสว่าง

13 นาย ธนกฤต แดงแย้ม

14 นาย ธีรภัทร พูนศรี

15 น.ส. ดนิตา นนทะสัน

16 น.ส. จันทิมา เกษกุล

17 น.ส. สุนิสา มูลทาศรี

18 น.ส. ไอรยริน สุขสม

19 นาย พุฒิพงศ์ ข้องนอก

20 น.ส. ตวงพร วิโรจน์นพรัตน์

21 น.ส. ชลธิชา ควรใจดี



22 น.ส. สลิลทิพย์ สิงห์คําป้อง

23 น.ส. อารยา สุขใจ

63 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

*1 ด.ญ. นภัสภรณ์ จันทร์ต้น

*2 ด.ญ. ชาลิสา ทนทาน

3 ด.ญ. ณปภา จําปาหอม

4 ด.ญ. โสภา จันทมินทร์

5 ด.ญ. มินธาดา จันทร์ทับทอง

6 ด.ญ. วิชุดา ชาลี

7 ด.ญ. ชโวทัย ทนทาน

*8 นาย ภูวดล คงพรหม

9 น.ส. สมัชญา เบ้าประทุม

10 น.ส. อิสรา โสดา

11 น.ส. วรพิน ปานอ่วม

12 นาย ปิยะพงษ์ กาบแก้ว

13 นาย พุฒิพงศ์ ทะเที%ยง

14 นาย สากล เสนารถ

15 น.ส. สุนิสา สู่ประเทศ

16 น.ส. พิมชนก หมื%นสุรินทร์

64 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

1 น.ส. อารยา สนุ่นดี (online)

2 น.ส. ปานวาด ทะนํา (online)

65 โรงเรียนบ้านนํ^าชุน

*1 ด.ญ. ศิริรัตน์ คําไร

*2 ด.ญ. ธิวาพร คําไร

66 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม



1 ด.ญ. ณกมล ไชยแสง (online)

2 ด.ญ. นิธิดา ขุนเกีย̀ม (online)

3 น.ส. รพีพร กันเดิน (online)

4 น.ส. บุณยาพร บุญมี (online)

5 น.ส. บัวชมพู เสียมสี (online)

6 น.ส. จิรสุดา ไชโยธา (online)

7 น.ส. อภิสิทธิX สวัสดิX ทา (online)

67 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

*1 ด.ช. ศิริชัย สุพรรณนอก

68 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

1 ด.ญ. ศิริลักษณ์ จันพัว̀

2 น.ส. สุภาวดี ขวัญผิว

*3 น.ส. ณฤดี วัชรเมธาวี

*4 น.ส. พลอยฉัตร จูมสันเทียะ

*5 น.ส. ชุติมา แสงเพชร

*6 น.ส. อรวรรณ จันทร์เตื% อย

*7 น.ส. รุ่งลาวัลย์ อยู่เสดียง

*8 น.ส. จตุพร อินทร์รอด

*9 น.ส. สิริพร ภู่เทศ

10 น.ส. กฤษณา สิงหา

11 น.ส. กัญญาณัฐ โพธิXพันธะราช

12 น.ส. กรรณิการ์ ศรีธาดา

13 น.ส. ณัฐณิชา คงสวัสดิX

14 น.ส. วรรณพา ศรีหนองเม็ก

15 นาย ฐิติพันธ์ วงค์ทะแยง

16 น.ส. ปนัดดา โพธิX ชัย

17 นาย จเร งามสุพรม

18 น.ส. อาริษา สุมทุม



69 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

1 น.ส. ดาวพระศุกร์ วงศ์วิริยชาติ (online)

2 น.ส. ปิยะธิดา เสนากร (online)

3 น.ส. เนาวรัตน์ สิงห์สวัสดิX (online)

4 น.ส. กัลยา ใจเย็น (online)

5 น.ส. นิภาพร วังคีรี (online)

6 นาย ติณณภพ สนมฉํ%า (online)

7 นาย กฤษฎา มากมา (online)

70 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

1 นาย สพล แซ่สง

2 น.ส. บุษบา สืบศักดิX วงศ์

3 น.ส. สุภาภรณ์ พรมสุข

4 น.ส. มุทิตา แซ่จาง

5 น.ส. วริศรา แซ่วื%อ

6 นาย เจริญชัย แซ่ย่าง

7 นาย นนทกร แซ่สง

8 น.ส. สุขพร ค้อศุภฤกษ์สกุล

9 น.ส. วิไลวรรณ วาสณกุล

10 น.ส. นันทัชพร ศรีชัยวัฒน์กุล

11 นาย สรวรรณ สกุลวงค์

12 นาย วรชาติ แซ่จาง

71 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

*1 ด.ญ. จันทราทิพย์ เรืองศิริ

2 ด.ช. ธนพัฒน์ พลไชยา

*3 น.ส. ภัควลัญชญ์ หอมจันทร์

*4 น.ส. ลักษิกา บุสิงห์

*5 น.ส. วารุณี ไร่ดี



*6 น.ส. ศิริจันทร์ สีสันงาม

*7 น.ส. กัญจนพัชร์ สําราญ

72 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

*1 ด.ช. ภาณุวัฒน์ จันทร์พุดซา

*2 ด.ญ. เสาวเรศ วรรณโภชน์

*3 ด.ช. สุเมธ คําเขื%อน

*4 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วรรณกิจ

*5 นาย นนทวัฒน์ เย็นฉํ%า

*6 ด.ญ. กันต์ญาณินท์ สีสมุทร

*7 ด.ช. สุกฤษฎิX โคกสันเทียะ

*8 ด.ช. ภานุพงศ์ พาชมโฉม

*9 ด.ช. อติคุณ นะสกุล

*10 ด.ช. วิศวะพล เกียมขุนทด

*11 ด.ญ. ทักษอร กล้วยทอง

*12 ด.ญ. กัลยรัตน์ จันทร์เพ็ง

*13 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ธิวัง

*14 ด.ช. ณัฐพัฒน์ กรินทะ

*15 ด.ญ. ณัฐธิชา นาคํา

*16 ด.ช. นพณัฐ สองสี

*17 ด.ญ. นลัทพร อบปิ% น

*18 ด.ญ. วรัญญา พูนสุวรรณ์

*19 ด.ช. ธีรภัทร์ ด้วงขาว

*20 ด.ญ. ฐิติมา จันทร์งาม

*21 ด.ญ. กัลญา ฟูบุญมา

*22 ด.ญ. พิชชาภา พิมพ์สวัสดิX

*23 ด.ญ. ศุภากร ชาติกรณ์

*24 ด.ช. พันธดนย์ หมอนไหม

25 ด.ช. ณัฐพล ชายศรี

26 ด.ญ. ตรีทิพ ครุธทิน



27 ด.ญ. ภิชาตา ดวงศรีแก้ว

28 ด.ช. จตุรพร ชะนะ

29 ด.ญ. นันทรัตน์ มาบวบ

30 ด.ญ. สุกฤตา พานใหม่

31 ด.ช. กฤตภาส ลาภสิริสมสกุล

*32 นาย ชัชวาล เสือโต

*33 น.ส. พิมพ์ทิพย์ พิมดี

*34 น.ส. ฐานิตา เคารพ

*35 น.ส. ฐานิดา เคารพ

*36 น.ส. ณัฐณิชา ม่วงสุข

*37 น.ส. แพรพลอย จันทร์เพ็ญ

38 น.ส. ภาคินี จันสีลา

39 น.ส. กัลยรัตน์ ยืนทน

40 น.ส. ณัฐวรรณ ศรีวงษ์แก้ว

41 น.ส. นวพร อินทสร้อย

42 น.ส. ธนัฏฐา ครุฑคณานนท์

43 น.ส. นวิญญา คํากลิง̀

44 น.ส. วริษา พูนสุวรรณ์

73 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

*1 ด.ญ. ตรีทิพย์ รักมะณี

*2 ด.ญ. ปริยาภัทร โทนเทียน

*3 ด.ญ. ภักตร์พิมล จันทา

*4 ด.ญ. กันยาลักษณ์ หันธนู

*5 ด.ช. ศุภฤกษ์ เมืองตัน

*6 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองแจ่ม

7 ด.ญ. กมลวรรณ นันเขียว

8 ด.ญ. ศิริวิมล จิตบวร

9 ด.ญ. พิชชาภา กงเขียน

10 ด.ญ. ศิวาภรณ์ ก้อนเทียน



11 ด.ญ. ยลรดา สายคําติ% ง

*12 นาย ปกร ศิริกาญจนพงศ์

*13 นาย ศักดิธัช เชนยะวณิช

*14 น.ส. วันวิสา ชัยวัน

*15 น.ส. นันทัชพร บุญยอย

*16 น.ส. ศศิพักตร์ รักโถ

*17 น.ส. ปวันรัตน์ สีหะวงษ์

*18 นาย จีระศักดิX ทาสุวรรณ

*19 น.ส. นันท์ธีรา บุญสิงห์

20 น.ส. เมทิตา วรรณา

21 นาย ณัฐดนัย คณะแพง

22 น.ส. ศศิวิมล สายคําติ% ง

23 น.ส. กัญญาณัฐ อุมะวรรณ

24 น.ส. ญานิกา ยอดเกตุ

25 น.ส. นารีรัตน์ กองแย้ม

26 น.ส. ฐิดาภรณ์ ชื%นโรจน์

27 นาย วายุ ชํานาญเท

28 นาย ธัชกร กันเกียว

29 น.ส. ปณิดา กลับใจ

30 นาย กรรชัย อ่อนละมูล

31 นาย สงกรานต์ ปานคํา

32 นาย ศักดา อ่อนสี

จังหวัดลพบุรี

74 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

1 น.ส. ชนากานต์ แฝงธานี

2 น.ส. วรรณฤดี เชยสาคร

75 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

*1 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ขวานบุตร



76 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

*1 ด.ญ. ภัทรจาริน กระจ่างแจ้ง

*2 ด.ญ. ธนพร สีดี

*3 ด.ช. อิทธิกร ภาพจัตุรัส

*4 ด.ญ. วรัทยา สงวนสุขสกุล

*5 ด.ญ. กฤติญาณี กิ%งโพธิX

*6 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สอนศรี

*7 ด.ญ. ณัฐธิดา บุญศรี

8 ด.ญ. สุพรรษา บัวสุวรรณ

9 ด.ญ. กิตติญา สังเกตุกิจ

*10 น.ส. ทิพยนารี บัวชุมสุข

*11 น.ส. จันทร์สุดา เรืองวิเชียร

*12 น.ส. ชลธิชา ศรีบริบูรณ์

*13 น.ส. ณัจฉรียา หวานฉํ%า

*14 น.ส. ชุติกาญจน์ ป̀ันโต

*15 น.ส. กิ%งแก้ว ขิมโพธิXกลาง

*16 นาย ณัฐดนัย ใจบริสุทธิX

*17 น.ส. จิรกัญญา ฉิมสุนทร

*18 น.ส. สุวรรณี สนิทมาก

*19 น.ส. ธวัลรัตน์ บุญเลิศ

*20 น.ส. ฐิตวรรณ แก้วสว่าง

21 น.ส. วรรณษา บัวฉุน

22 น.ส. สุรีรัตน์ เงินแจ่ม

77 โรงเรียนนารายณ์วิทยา

*1 ด.ช. พิชญะ ปานเนียม

*2 ด.ช. สรจักร บัวเผือก

78 โรงเรียนนิคมลํานารายณ์



*1 ด.ญ. ภัทมล ศรีคูณ

*2 ด.ญ. ชาติรส บํารุงชน

*3 ด.ช. กันต์ธีร์ บุญลี`

*4 ด.ญ. สุวรรณี กลิ%นหอม

*5 ด.ญ. เยาวลักษณ์ พานทอง

*6 น.ส. จารุณี มาเยอะ

*7 ด.ช. ทิวากรณ์ บันดิษตา

*8 ด.ญ. ปัณฑิตา พิมพ์สี

*9 ด.ญ. ศิรภัสสร ประโคทัง

*10 ด.ญ. นัยณา ชมสุข

*11 ด.ช. นิธิกร เพ็งบุญ

*12 ด.ญ. จารุวรรณ มะธิปิไข

*13 นาย เศกสรรค์ เกณฑ์ขุนทด

*14 น.ส. นารีรัตน์ อําไพนอก

*15 นาย สหพัฒน์ จําเนียรสุข

*16 นาย สมยศ เรือนเพชร

*17 น.ส. จริณพร ทองสมบัติ

*18 น.ส. ปิยวรรณ เรือนเพชร

*19 น.ส. ศุภลักษ์ ช่อประดับ

*20 นาย อุทิศ สืบราษฎ์

79 โรงเรียนบ้านเกาะรัง

1 ด.ช. กันตินันท์ สีการ (online)

2 ด.ญ. ภัทรศรา บุญธรรม (online)

3 ด.ช. สุขสรรค์ อินทร์พรม (online)

4 ด.ญ. ประทานพร จําปาแพทย์ (online)

5 ด.ช. ชิษณุพงษ์ รอญศึก (online)

6 ด.ช. ธีระพล สมสนิท (online)

7 ด.ช. คชภัค ขันตี (online)

8 ด.ช. ภูมิพัฒน์ วาระศรี (online)



80 โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)

1 ด.ช. ณัฐพงษ์ ตั`งจิต (online)

2 ด.ญ. สุธิตา เจริญมาก (online)

3 ด.ญ. กนกวรรณ พันทะนี (online)

4 ด.ญ. วริศรา สีลา (online)

5 ด.ญ. สหฤทัย ภูยาทิพย์ (online)

6 ด.ช. วัชรพล ค้อมสกุล (online)

7 ด.ญ. ภิญญามาศ การสาน (online)

8 ด.ช. ธนาเพชร กอพงษ์ (online)

81 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

*1 ด.ญ. นุชธิดา ใจกว้าง

*2 ด.ช. ธนวัฒน์ สุราษฎร์

*3 ด.ญ. รุ่งนภา สุขใส

*4 ด.ญ. ชฎาฉัตร ทวดขุนทด

*5 ด.ญ. ธัญจิรา จันทร์เพ็ญ

*6 ด.ช. สุริยะ ใยกลาง

*7 ด.ช. สุริยัน ใยกลาง

*8 ด.ญ. ทรายขวัญ พุ่มพวงแก้ว

*9 ด.ญ. ปัทมา ถีระแก้ว

*10 ด.ญ. สุตาภัทร นกศักดา

*11 ด.ช. อนุวัต อ่อนน้อม

*12 ด.ช. พีรพัฒน์ ปิ% นวันนา

*13 ด.ช. สุเมธ คําพิลา

*14 ด.ช. ธนพล รักษาพล

*15 ด.ช. ปตะพี ภากระจ่าง

*16 ด.ญ. มณีวรรณ สุทธิกุล

*17 ด.ญ. พิมพ์ธิดา บัญญัติ

*18 ด.ญ. ภัสสร ผ่องเกตุ



*19 ด.ญ. ปัทมา รัตนวงษ์มงคล

*20 ด.ญ. รวีวรรณ พรมมา

*21 ด.ญ. วีณา อ่องเจริญ

*22 ด.ญ. กมลวรรณ สวยขุนทด

*23 ด.ช. ณัฐพล ป้อมพุทซา

24 ด.ช. จิรายุ ชาลีไชย์

25 ด.ญ. กมลทิพย์ หนูหินแก้ว

26 ด.ช. ปัญญา ทวีจิตร์

27 ด.ญ. กิ%งแก้ว กลมงาม

82 โรงเรียนบ้านบัวชุม

*1 ด.ช. สุรเดช พูลสุข

*2 ด.ญ. อาทิตยา เกษไชย

*3 ด.ญ. อภิรฎา จงใจหาญ

*4 ด.ญ. กุลนิดา คงเพชรศักดิX

*5 ด.ญ. ชนิปริยา ชุมเกิด

*6 ด.ญ. กรกช มิ%งนอก

*7 ด.ญ. สุภานี จินดา

*8 ด.ญ. ศิรินภา รู้การนา

*9 ด.ช. สิทธิพล ขําอุปถัมภ์

*10 ด.ญ. ณัฐชา สุระอํานาจ

11 ด.ญ. ธิญาภรณ์ อรัญศักดิX

12 ด.ญ. จันทิมา ปราณีชาติ

13 ด.ญ. ดวงรัตน์ วงษ์สมบูรณ์

14 ด.ช. สิทธิชัย นาโพธิX

15 ด.ญ. ณิชาวรรณ เนียมทอง

83 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

*1 ด.ช. สิทธิชัย ผอบเงิน

*2 ด.ช. ทองพิทักษ์ ชอบธรรม



*3 ด.ญ. ศศิธร อินทร์อุไร

*4 ด.ช. ชัยพล ทาธิแสง

*5 ด.ช. ณัฐพนธ์ รักสกุล

*6 ด.ญ. สุชัญญา จินดารัตน์

*7 ด.ญ. สิริกัญญา กุ่มถาวร

*8 ด.ญ. พัทธีนันท์ แซ่โค้ว

*9 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมสุข

*10 ด.ญ. กุลธิดา ดวงจันทร์

*11 ด.ช. พิทักษ์ กรไธสง

*12 ด.ช. ศิวกร กะวะนิช

13 ด.ช. วรายุ แป้นมณี

14 ด.ช. มนธรัตน์ ม่วงมี

15 ด.ช. นรพัชร์ โตตระกูล

16 ด.ช. วรวุฒิ ทองชํานาญ

17 ด.ช. อดิเทพ มาสิงห์

18 ด.ช. ณัฐวุฒิ มึมขุนทด

19 ด.ญ. ชลิตา ทับทิมศรี

20 ด.ญ. กัญญาพัชร เดชพจน์

21 ด.ญ. ไอลดา กะวะนิช

22 ด.ช. ปรมี โสมประโคน

23 ด.ช. อดิเทพ แก้วมณี

24 ด.ช. นาวี ใจเร็ว

25 ด.ช. พงศกร บรรทัพ

26 ด.ญ. สุกัญญา บุญอยู่

27 ด.ญ. จิราภา ศรีสุวรรณ

28 ด.ช. เทวราช สันกลาง

84 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

*1 ด.ช. ภัทรพงษ์ แสนประดิษฐ

*2 ด.ญ. แพรวา โชติช่วง



*3 ด.ญ. อริญชยา ใจวิชา

*4 ด.ญ. สกาวรัตน์ บุญชื%น

*5 ด.ช. ปิยะวิศว์ อ้นเกษม

*6 ด.ญ. สุทธิดา แถวไธสง

7 ด.ญ. พัชรี จันทร์สว่าง

8 ด.ญ. วิมลวรรณ ประจันตะเสน

9 ด.ช. ภลัชนันท์ เจริญสุข

10 ด.ญ. ศิรดา ศรีสวัสดิX

11 ด.ช. อติรุจ บุญโกย

12 น.ส. กาญจนา ตึกสันเทียะ

13 น.ส. ศศิประภา เถาเอี%ยม

85 โรงเรียนลําสนธิวิทยา

1 ด.ช. ยศพร บุญศรี

*2 น.ส. ณัฐวิภา ภูสมนึก

86 โรงเรียนวัดบางพึAง

1 ด.ช. ธนากร เฟื% องบุปผา

2 ด.ช. วุฒิภัทร ศิริมา

3 ด.ญ. นาตยา ชมพู่

4 ด.ญ. สุณิชา ระวิงทอง

5 ด.ญ. รักษิณา เพิ%มพูล

6 ด.ญ. ณัฐวิภา สีเอี%ยม

7 ด.ช. อนุวัต ศรีป่าหวาย

8 ด.ช. พรพิพัฒน์ กุมชาด

9 ด.ญ. ศิริวรรณ กลิ%นเกลา

10 ด.ญ. ภาสินี แหลมไธสง

11 ด.ญ. สิริวไล สุขเจริญ

12 ด.ญ. ชาลิสา ผอบทิพย์

13 ด.ช. ภาคภูมิ เชือ̀พราหมณ์



14 ด.ช. เมธาสิทธิ แย้มกลิ%น

15 ด.ช. สรภพ นอบน้อม

16 ด.ช. นที รัตนบัลลัง

17 ด.ญ. ธัญจิรา ประสานเสียง

18 ด.ช. ประจักษ์ ไผ่นิคม

19 ด.ช. ลัชชา สุขเจริญ

20 ด.ญ. กมลชนก สวัสดี

21 ด.ญ. พัทธ์ธีรา คล้ายประดิษฐ์

22 ด.ญ. ศศิภา ตาอินทร์

23 ด.ช. ไกรวิชญ์ บุญมี

24 ด.ช. ศิวกร มองธรรม

25 ด.ช. เสฎฐวุฒิ เพชร์รุ่ง

26 ด.ญ. ณัฐนิชา อ่อนนุ่ม

27 ด.ญ. พนิดา บุญส่งธรรม

28 ด.ญ. อรวรินทร์ สุขสว่าง

29 ด.ญ. นิราภร สีเอี%ยม

87 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ณัฐทริกา หมื%นเดช

*2 ด.ญ. สราลีย์ ฟักงาม

*3 ด.ญ. ปาณรวินท์ มีทา

จังหวัดสมุทรสาคร

88 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

1 ด.ช. ธรรมรัตน์ บุญทรัพย์

89 โรงเรียนเทศบาลนาดี

1 ด.ช. กิตติวัฒน์ สิงห์กาญจน์

2 ด.ช. เกียรติศักดิX นิลยิ%งดี

3 ด.ญ. โสมรัศมี บุญมาก



4 ด.ญ. สรินดา สวัสดี

5 ด.ช. ธีรพัฒน์ ผลสินธ์

90 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

1 ด.ช. วรฤทธิX หนูทอง (online)

*2 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน (online)

*3 น.ส. ธนิดา ศรีนิเวศน์ (online)

*4 น.ส. พัชริดา ต้นโพธิX (online)

*5 น.ส. ทิพรัตน์ คําสมมาท (online)

6 นาย พงษ์พัฒน์ จําปาหอม (online)

จังหวัดสระบุรี

91 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

*1 น.ส. พัทธนันท์ พิศพานต์

2 ด.ญ. กวินตรา เอี%ยมแสง

3 นาย ณัฐชนนท์ สุธรรมฤทธิX

4 นาย กษิดิศ นุชเจริญ

5 นาย นรเศรษฐ์ สะอุทัย

6 ด.ช. ตรีเพชร วงษาเศก

7 น.ส. วิภาวรรณ นครแสน

*8 น.ส. ปวันรัตน์ โคตรบุปผา

9 น.ส. มัสทินี พลสมัคร

10 น.ส. สุพัตรา แตงเจริญ

92 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1 ด.ญ. เกศวรินทร์ ลือสมุทร (online)

*2 น.ส. กฤสุดา พยับเดช

*3 น.ส. เบญจวรรณ หมั%นป้อม

*4 น.ส. เบญจมาศ คําพันธ์

*5 น.ส. อรวรรณ วงศ์ศิลา



*6 น.ส. จงผกา ผ่านสําแดง

*7 น.ส. ชลธิชา สุขแสวง

8 น.ส. พรรณภัทร บุตรัตน์ (online)

9 นาย วงศธร จิระวรรธนะ (online)

93 โรงเรียนสุธีวิทยา

1 น.ส. เขมนิจ อินต๊ะราช

94 โรงเรียนหินกอง (พิบูลย์อุปถัมภ์)

*1 ด.ญ. เกศมณี ถุงทอง

จังหวัดสิงห์บุรี

95 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

*1 ด.ญ. ฐิดาภา กองสี

*2 ด.ญ. ชาลิสา ฤทธิX เดช

3 ด.ช. ณัฐวุฒิ นุ่มทอง

4 ด.ญ. เขตวารี คําสวัสดิX

*5 น.ส. กนกวรรณ สระสม

96 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

1 นาย รัชานนท์ ไล้เลิศ

2 นาย ชูชาติ ป̀ันเดช

3 นาย จตุพล พูลแสวง

4 นาย ทินกร ทองคล้าย

5 น.ส. อโนชา คําฉํ%า

6 นาย ไวยากรณ์ จันทร์ฉิม

7 นาย ศิลา สดวกดี

8 นาย สิทธิพร จันทร์ฉิม

9 น.ส. ฉัตรมณี มะเริงสิทธิX

10 น.ส. กรรณิการ์ จันประสิทธิX



11 นาย จารุกิตติX เกตุรัตน์

จังหวัดสุโขทัย

97 โรงเรียนท่าชัยวิทยา

*1 ด.ช. พัชรพร ประชัน

*2 ด.ญ. ชลธิชา โพธิXศรี

*3 ด.ญ. พนิดา โพธิX รี

4 ด.ญ. ปิยธิดา พยัคภาพ

5 ด.ญ. ปวีณา อินทรี

6 ด.ช. วุฒิชัย ยียวน

7 ด.ช. ณัฐพนธ์ เปรมจิตร

8 ด.ญ. ขวัญจิรา บัวเขียว

*9 น.ส. ธัญญรัตน์ พยัคภาพ

*10 น.ส. จารุกัณฑ์ นิ%มนวล

*11 นาย ภาณุวิชญ์ เข็มเงิน

*12 นาย พศิน กองโยค

13 น.ส. สิริวิมล ตันเฮง

14 น.ส. พิมพกานต์ อาจดวงดี

15 น.ส. กรองทอง กันทะเขียว

16 น.ส. อริสรา กลัดจิตต์

98 โรงเรียนทุ่งเสลีAยมชนูปถัมภ์

1 ด.ญ. ลิปิการ์    ศรีวิชัยลําพันธ์ (online)

2 ด.ญ. อภิสรา เอือ̀มศักดิX (online)

3 ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวิชัยลําพันธ์ (online)

99 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

*1 นาย อิทธิ อ่อนละมูล

*2 นาย อวิรุทธ์ คําคุ้ม

*3 นาย ดิชพงศ์ ค้างคีรี



4 ด.ญ. วิราการต์ ปาระวงศ์

5 ด.ญ. วิรากานต์ ปักษี

6 ด.ญ. เปรมศิณี ถนอมจิตร์

7 ด.ญ. ชญานิศ นันนะ

8 ด.ญ. จุฑารัตน์ ปะละวงศ์

9 ด.ช. อนาวิล หอมชื%น

10 ด.ช. สหพันธ์ เรียงทอง

11 ด.ช. ศุภฤกษ์ คูณอาจ

12 ด.ช. ธีรศักดิX โผผิน

13 ด.ช. ชญานนท์ ทองประสม

14 ด.ญ. กมลชนก อ้นภู่

15 ด.ญ. กรกนก แซ่เฮง

16 ด.ญ. วริศรา ประวงค์

17 ด.ญ. สุชาดา จินคํา

18 ด.ญ. ชมพูนุช แผลงฤทธิX

19 ด.ช. โกศีลย์ น้อยจินดา

20 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี ไชยวงศ์

21 ด.ญ. ภัณฑิรา แซ่จ๋าว

*22 น.ส. ณัฐธิดา นํา̀ใจมั%น

*23 นาย จิรพัส น้อมเศียร

*24 นาย สิทธิชัย มณเฑียร

*25 นาย วัชระ นึกชนะ

*26 น.ส. จตุพร เสือสุไพ

27 น.ส. พิชญ์สินี เชือ̀วงษ์

28 น.ส. รุ่งไพลิน ศรีมนตรี

29 น.ส. รักษิณา อิ%มอํ%า

30 นาย สันติสุข ผิวขํา

31 นาย ภาคิน พรมรินทร์

100 โรงเรียนบ้านผาเวียง



*1 ด.ช. ก้องตะวัน ปานซัง

*2 ด.ช. อัศวิน นิรันดร

3 ด.ช. ดรัณภพ แก้วกัญจะ

101 โรงเรียนบ้านแม่เทิน

1 ด.ช. วิชยุตม์ เสาฝัน̀

2 ด.ช. รณกร เข็มสุวรรณ์

3 ด.ญ. กิตติพร เป็งน้อย

4 ด.ญ. คุณิตา รวมเงิน

5 ด.ญ. นันทมนต์ นาคะบัตร์

6 ด.ญ. ภัคสิรินทร์ มีล้อม

7 ด.ญ. ศินครินทร์ อินแทน

8 ด.ญ. กานต์ธิดา ลุนจันทร์

9 ด.ญ. อมรสิริ ปู่หมื%น

10 ด.ญ. บัณฑิตา บุญธรรม

11 ด.ช. ณัฐกานต์ ใยไม้

12 ด.ญ. ลลิตา ศฤงคาร

13 ด.ญ. อภิญญา เจียรวุฒิกุล

14 ด.ญ. นัทชา โอนอ่อน

15 ด.ญ. ธีราภรณ์ เย็นเยือก

16 ด.ญ. แพรวา ยึดมั%น

102 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

*1 ด.ญ. วริศรา รอดเย็น

*2 ด.ญ. ธันญาลักษ์ ปัญญามูล

*3 ด.ช. สุรพงษ์ สายยศ

*4 ด.ญ. พิชญ์สินี ถุงคํา

*5 ด.ญ. แพรวา กําเหมาะ

6 ด.ญ. สุทธดา คําเพ็ง

7 ด.ญ. ปิยะฉัตร ศิริคํา



8 ด.ญ. มรกต แพพากเพียร

9 ด.ญ. อาทิมา สีใจ

103 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

*1 ด.ช. อภิสิทธิX อยู่กรัด

*2 ด.ช. วิทยา จ้อยเขียว

3 ด.ช. ทรงพล กระต่ายทอง

4 ด.ช. ธนกร มาคร

5 ด.ญ. อัญชิสา หล่อสุวรรณ์

104 โรงเรียนหนองตูมวิทยา

1 ด.ช. มนตรกฤต เส็งสิน

2 นาย เอกริน เส็งสิน

3 นาย ศิปปกร พิศอ่อน

จังหวัดสุพรรณบุรี

105 โรงเรียนวัดปากนํ^า

*1 ด.ช. สิริชัย โฉมศรี (online)

2 ด.ช. นนธวัช โตทอง (online)

3 ด.ญ. พัชรินทร์ ไวกูณฐอนุชิต (online)

4 ด.ช. ธีรภัทร สิ%วสงวน (online)

5 ด.ช. ธนกร เมฆเขียว (online)

6 ด.ญ. อภิชญา พรหมทวด (online)

จังหวัดอ่างทอง

106 โรงเรียนโพธิX ทอง "จินดามณี"

1 น.ส. ณัฎฐธิดา เอี%ยมวิจารณ์

2 น.ส. อารยา ฤกษ์ฉวี

3 น.ส. จันทิมา แก่นจัน

4 น.ส. ผจงจิตต์ เดชผลิต



5 นาย วีรยุทธ์ ทองกิม̀

6 นาย ณัฐวุฒิ ประคํา

107 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

1 ด.ญ. ธิดา แซ่ว่าง

2 ด.ญ. ศิลากานต์ ชมไทย

3 ด.ญ. วันเพ็ญ แซ่ย่าง

4 ด.ช. ธาวิน แซ่หาญ

5 นาย กิตติศักดิX แซ่กือ

6 ด.ช. ศุภเดช แจ่มจันทร์

7 ด.ญ. ดวงรัตน์ สารโพธิX

8 ด.ญ. ณัชชาวรรธณ์ รุ่งเรือง

9 ด.ญ. สุภัชชา กรมหัวไผ่

10 ด.ญ. อรรัมภา แซ่ว่าง

11 ด.ช. ทนงศักดิX แซ่ยัง̀

12 ด.ช. ฐิติกร ตั`งตระกูล

13 นาย สิทธิภัทร หาญกําจร

14 ด.ช. กษิเดช เลิศพงษ์

15 ด.ช. พีรดนย์ ดําเนินลอย

16 ด.ญ. เกวลี แซ่วื%อ

17 ด.ญ. แก้วเกล้า ประทุมวัน

18 ด.ช. สิรภัทร ปิยะพันธ์

19 ด.ช. ภูริ แพรประเสริฐ

*20 น.ส. ธันยาภรณ์ อ่อนคล้าย

*21 น.ส. มนพัทย์ บุญลือด้วง

*22 น.ส. ฆฤณ โลดโผน

*23 น.ส. ประกายพร ยอดคีรียง

24 น.ส. จิดาภา โตรส

25 นาย บาส อรรควงษ์

26 น.ส. ราตรี แซ่เฮอ



27 น.ส. สมิดา แซ่ลี

28 น.ส. วิลัยพร แซ่ลี

29 น.ส. ศิริลักษณ์ หอมหวล

30 น.ส. พรศา จันทรมณฑล

31 น.ส. ศศิภา แซ่ม้า

32 น.ส. ภาสินี แซ่ย้าง

33 น.ส. ประกายทิพย์ ธิตะกรชัยกุล

34 น.ส. พรนิภา เล่าเจริญชัย

35 น.ส. ธัญลักษณ์ แซ่กือ

36 น.ส. ชญาดา จันทร์วงษ์

37 น.ส. พิมพ์นภา แซ่ย่าง

38 น.ส. มทนาลัย อนันตมี

39 น.ส. ดลญา ชมไทย

40 น.ส. จิตาภา จันทร์วงษ์

41 น.ส. ประกายทอง แซ่หว้า

42 นาย ดนุสรณ์ แซ่ว่าง

43 นาย ธีรภาพ กานต์วรเดช

44 น.ส. กฤษติญา ขาวช่วง

45 นาย ธีรวุฒิ คุ้มลาภ

46 นาย วิเชียร แซ่ลี

47 น.ส. กมลพร แซ่เฮ่อ

48 น.ส. เนตรนภา ธูปเกิด

49 น.ส. ผ่องพรรณ ช่างเพียร

50 นาย วรพัฒน์ สว่างประทีป

51 น.ส. ปณัชฎา แย้มศิลป์

52 น.ส. ณัชชา ม่วงงาม

53 น.ส. ชลธิชา ภู่แดง

54 น.ส. จุฑาธิป จันทร์วงษ์

55 น.ส. ดวงใจ วรสรณ์สกุล



108 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

*1 น.ส. ฐิตาพร ผะอบเหล็ก

*2 น.ส. จิรัชญา แซ่โค้ว

*3 น.ส. พลอยชมพู ใจเฉื%อย

*4 ด.ญ. ณิชมน ขอพึ%ง

*5 ด.ญ. ภัทราพร สาลีผล

6 น.ส. กนกวรรณ เซ็งแซ่

7 น.ส. อรณิชา เวชพุดซา

109 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

*1 ด.ช. นราวิชญ์ ปกป้อง

*2 ด.ญ. นิชาภา คุ้มเกรง

*3 ด.ญ. ภาสินี ลอยถาวร

*4 ด.ช. ธีรเดช จําปี

*5 ด.ช. ณรงค์กร นิลเลิศ

*6 ด.ญ. วราภรณ์ โพธิX เหลา

*7 ด.ญ. วริศรา เสาะทอง

*8 ด.ญ. อัญญารัตน์ เอือ̀งเขียว

*9 ด.ญ. ญาดา โตงาม

*10 ด.ช. พงศกร บุญประสพ

*11 ด.ญ. พีรดา คุ้มเกรง

*12 ด.ญ. ชนาการณ์ เรียนมานะ

*13 ด.ญ. วันนิษา คําสิงห์

*14 ด.ญ. ธนาภา คาดสนิท

*15 ด.ช. อรรถพล ถ้วยทอง

*16 ด.ญ. นิภา เชือ̀นิล

*17 ด.ญ. กันต์ฤทัย ช่างประดับ

*18 นาย วันพุธ ม่วงขวัญ

19 ด.ญ. เมศิฏา พูลผล

20 ด.ญ. บัณฐิตา ปานทอง



110 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

1 นาย ภคภูมิ ใจเอือ̀

จังหวัดอุทัยธานี

111 โรงเรียนบ้านกลาง

*1 ด.ญ. พิมพ์นภา สุภามงคล

*2 ด.ญ. สรัญญา สละเสือ

*3 ด.ญ. วิภานี กลิ%นชมภู

4 ด.ญ. ชนม์นิภา ชาติเจริญรัตน์

5 ด.ญ. สุวีรา ขุนน้อย

6 ด.ช. ณัชพงศ์ เพ็งทับ

7 ด.ญ. กนกกาญจน์ เพ็งทับ


