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ระดับอื่นๆ / ภูมิภาค

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
1 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์ )
1 ส.ณ. กันธาดา
อินทะวงค์
2 ส.ณ. สิทธิโชค
ไผ่นวล
จังหวัดน่ าน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่ าน
1 ด.ญ. บุณยานุช
โซ้ งตระกูลสิทธิ์
2 ด.ญ. ศตพร
เชาวน์ดิชพงศ์
3 ด.ญ. รัตนากร
เกษมวัฒน์
4 ด.ญ. ทัตพร
แซ่โซ้ ง
5 ด.ญ. กัลยารัตน์
ลีธเสน
จังหวัดพะเยา
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
1 ด.ญ. โสภา
แซ่มวั

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่ ฮ่องสอน
*1 ด.ญ. รัชนีกร
ชมชนะชัย
2 ด.ญ. ณัฐชยา
ยางเนิ ้ง
3 ด.ญ. ศิริพร
วินยั เยี่ยม
4 น.ส. นภา
รุ่งขยัน
5 น.ส. หม่อแหมะ
สร้ างแผ่นผา
6 ด.ญ. จันทร์ ธิดา
ผดุงทางธรรม
7 น.ส. ณัฐกานต์
เลิศสัมฤทธิ์
8 ด.ช. ปาณชัย
9 น.ส. ศรีประพันธ์
จังหวัดลาปาง
5 โรงเรียนบ้ านใหม่ วิทยา
1 ส.ณ. ฉัตรมงคล
2 ส.ณ. อิน
3 ส.ณ. เจตริ น
4 ส.ณ. พชรดนย์

กิจทวีโชค
(ไม่มีชื่อสกุล)

วิจิรัมย์
ตาสัง
จันทร
คงใจ

ภาคกลาง
จังหวัดพิษณุโลก
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
1 ด.ญ. สรัลพร
เลิกนุช

จังหวัดเพชรบูรณ์
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
*1 ด.ญ. วรรณณี
เพื่อนพิมาย
*2 ด.ช. กันตินนั ท์
แซ่เล้ า
*3 ด.ช. เกรียงศักดิ์
แซ่เล้ า
*4 ด.ช. ติณณภพ
สนมฉ่า
*5 ด.ญ. ปิ ยะธิดา
เสนากร
*6 ด.ญ. เจนจิรา
สารี บตุ ร
*7 น.ส. ศิริพร
บุญประเสริฐ
*8 น.ส. ลลิตา
อยูค่ อน
9 ด.ญ. ธิดา
ทับทิมอ่อน
10 ด.ญ. ภูษณิศา
วัฒนรัตน์
11 ด.ญ. ณัชชา
ชะมาลัย
12 ด.ญ. วิภาพร
แซ่หลอ
13 น.ส. น ้าฝน
สายบัว
14 ด.ญ. สิรินทรา
แสนยากุล
15 ด.ญ. วัลภา
สว่างแสง

ภาคตะวันตก
จังหวัดตาก
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
*1 ด.ญ. รัชนีย์
โสภาวนามาศ
2 ด.ญ. ดาราวดี
มอญจีน
3 ด.ญ. ลีลาวดี
มอญจีน
4 ด.ญ. ธีรนาฎ
ชฎาสอาด
5 ด.ญ. ไม้ เลีย
แซ่ยา่ ง
6 ด.ญ. วิภา
ต้ นน ้าลาธาร
7 ด.ญ. ธิดารัตน์
วิชยั วนารัตน์
8 ด.ญ. สุกญ
ั ญา
แซ่ม้า
9 ด.ญ. รัชฎา
ชาญชัยวัฒนา
10 ด.ญ. แจ่มศรี
เสียงก้ องภูผา
11 ด.ญ. สุภาวิดา
พิริชยั กุล
12 ด.ญ. กนิษฐา
ทองสุระวิโรจน์
13 ด.ญ. อลิสา
ท้ องฟ้าจารูญ
14 ด.ญ. กุลนิภา
สิทธิพนากุล
15 ด.ญ. แอนนีรัตน์
แสงสว่าง
16 ด.ญ. วันดี
ทองสุระวิโรจน์
17 น.ส. ศิริพร
อินจับ
18 นาย เกรียงศักดิ์
ทองสุระวิโรจน์
19 น.ส. วันดี
แซ่กือ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ด.ญ.
ด.ญ.
น.ส.
ด.ญ.
ด.ญ.
น.ส.
น.ส.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

ประนงค์
วราภรณ์
อมรวรรณ
จันทร์ เพ็ญ
ชนกนันท์
แสงเดือน
กัญญาณัฐ
สุภานัน
หลา
ธีร์วรา

ชานาญคีรี
ปุณณ์วรานนท์
แสนหาญชัย
ตะวันแสงธรรม
แซ่ย้าง
แซ่ม้า
แซ่จ๊ะ
แซ่กือ
แซ่ลี
เอื ้อกูลกานต์

ภาคใต้
จังหวัดยะลา
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
1 ด.ญ. ซูนีตา
อะเซ็ง

