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หมายเหตุ *เครื,องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที, สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

**เครื,องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื, อง

กรุงเทพมหานคร

1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

*1 ด.ญ. สิริดี โพธิศรี (online)

2 ด.ญ. ธนิดา แสงงิYว (online)

3 ด.ญ. นุชรีย์ ปัYนนาค (online)

2 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

1 ด.ญ. สุมลฑา จารึกร่มเย็น

2 ด.ช. ไพทูล ภาสดา

3 ด.ญ. รัญชิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

4 ด.ญ. นัทธนัท นุ่มนวล

*5 น.ส. กมลรัตน์ นามเจ็ดสี

*6 น.ส. กันต์กมล นามเจ็ดสี

*7 น.ส. กัลยรัตน์ นามเจ็ดสี

8 น.ส. ปวีณา นามโยธา

9 น.ส. ณัฐนันท์ ศรีม่วง

10 น.ส. อรรยมล ลาพนาน

11 น.ส. ธัญชนก จําเริญดี

12 น.ส. บงกช สองใหม่

13 น.ส. จินตหรา ชูศรี

3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

รายชื@ อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื@อการกุศล ปี 2563

ระดับมัธยมศึกษา / กรุงเทพและปริมณฑล
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*1 นาย วัชรชัย วิสุทธิเทวินทร์

*2 น.ส. สุภัสสร เอมอิ,ม

*3 นาย อิทธิพล โลหะวิศวพานิช

*4 น.ส. ภัทรนันท์ สายสีไชย

5 นาย ชัชพงษ์ โฉมสันเทียะ

6 น.ส. จรีพร ทองดีเพ็ง

7 น.ส. โสรยา ทองดอนน้อย

8 น.ส. ธัญวรรณ จินดาวงศ์

9 น.ส. อภิญญา วิเชียรศรี

10 นาย ประสิทธิe วุฒิงาม

4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

*1 ด.ช. ศุทธิeธรรศ การุณทวยราษฎร์

*2 ด.ญ. สุภัทรา พิมลนอก

*3 ด.ญ. สุพรทิพย์ สุดตา

*4 ด.ญ. ญดาพร เวียงคํา

*5 ด.ญ. ธมนวรรณ โพธิeศรีศาสตร์

*6 ด.ญ. พรศิรินันท์ แย้มทิพย์

*7 ด.ญ. เสาวลักษณ์ พุฒซ้อน

*8 ด.ญ. ญาณิษา ศรีหรั,งไพโรจน์

*9 ด.ช. หฤษฏ์ ดอมรัตน์

10 ด.ช. ยุทธนา มาลัย

11 ด.ญ. อรอนงค์ ควรลับผล

12 ด.ญ. ธิดาเทพ วินไธสง

13 ด.ช. พุธทินันฑ์ จงเกษมธรรม

14 ด.ช. ธนกฤต โพธิeชัย

15 ด.ช. อภิสิทธิe กูจิ

16 ด.ช. ธนกฤต เมืองโคตร
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17 ด.ช. จิรเดช บุญทรง

18 ด.ช. สิรภพ ทาสร้อย

19 ด.ช. รัฐตพงศ์ บุราคร

20 ด.ญ. ปิยะมาศ วังทอง

21 ด.ญ. วรีรัตน์ เจริญสวัสดิe

22 ด.ช. สันติสุข อบรมชอบ

23 ด.ช. ณัฐพงษ์ แซ่จึง

24 ด.ญ. วรัชยา ชูทุ่งยอ

25 ด.ญ. สุประวีณ์ โคตะพัฒน์

26 ด.ญ. วรรณวงศ์ ศรีบุญวงศ์

27 ด.ญ. ลลิตา เดชะเดช

28 ด.ช. นิติภูมิ อาจคงหาญ

29 ด.ญ. เนตรดาว บุญปลุก

30 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พุ่มสวัสดิe

*31 น.ส. พุทธรักษา แก้วการไร่

*32 น.ส. นิภาดา สีมามหาวงศ์

*33 นาย ธีรเดช จันทร์สําราญ

*34 นาย รพีภัทร สังเคลือบ

*35 น.ส. ณริศรา ตระการจันทร์

*36 น.ส. ปิยะธิดา ผอมจีน

*37 น.ส. ยโสธรา มหศรีสุนทร

*38 นาย สหรัฐ มีตาษ

*39 น.ส. พิมพ์ชนก ม่วงผึ Yง

*40 น.ส. พิมพิศา พุทธพงษ์

*41 น.ส. สุพรรษา มิ, งรักธรรม

*42 น.ส. ณิศศา สงวนเผ่า

*43 นาย ชนะดวง ถนอมศรีวงศ์

*44 น.ส. เบญจรัตน์ ทรายงาม
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*45 นาย ณัฐภัทร ไชยวงค์

*46 น.ส. นุชนาถ สิงห์เหม

*47 น.ส. ณัฐนรี ทับทิมฉาย

*48 น.ส. มาริสา ทอนใจ

*49 น.ส. พรตะวัน พลโกษฐ์

*50 น.ส. พรไพลิน ศรีพลัง

*51 น.ส. กมลพรรณ ปลืYมญาติ

52 น.ส. ดาวดารา ป้อมแก้ว

53 น.ส. ปภาวรินท์ เครือสา

5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

*1 ด.ญ. วานิสา สมานพร้อม

*2 ด.ญ. ภาคินี ศรีรักษา

*3 ด.ญ. พันธิกานต์ พานิชะกูล

*4 ด.ญ. พรจิรา หลําผาสุข

5 ด.ญ. วิภาพร ศรีประทุม

6 ด.ญ. ชญากานต์ สุริยะจันทร์โณ

7 น.ส. ติmบ จะลา

*8 น.ส. ชิชา พวงจันทร์

*9 นาย อภิสิทธิe ประชากูล

*10 นาย พันธกานต์ พาณิชะกูล

*11 น.ส. พิณนรี ม่วงศรีจันทร์

*12 นาย รักเกียรติ ลํ Yาเลิศ

*13 น.ส. ณัฎฐธิดา โพธิปรึก

*14 นาย ตะวัน แก้วมงคล

*15 น.ส. ชญาดา สุริยะจันทร์โณ

*16 น.ส. วัชรินทร์ สานนท์

*17 นาย ภัทรภูมิ กุลจําเริญ
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*18 นาย ชินภัทร กวีสุทธิe

19 น.ส. สุกัญญา บัวหอม

20 นาย ณัฐนันท์ เสียงเจริญ

21 นาย วิศรุต เพ็ชรโยธา

22 น.ส. ณทิพย์ บังเกิด

23 น.ส. ภัคจิรา ศรีประทุุม

6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

1 ด.ญ. จุฑานีท์ โกมุทธนารักษ์

2 ด.ช. ธีระเทพ จันทร์อ้น

3 ด.ช. นาวี พัฒนพิพิธไพศาล

4 น.ส. วรรณิษา กลิ,นเนียม

5 น.ส. กฤษฎีพร มาลัยเรือง

6 นาย วายุกูล สมอนา

7 นาย วรายุฑ ขันแข็ง

8 นาย ศุภชัย ปานแตง

9 น.ส. ฐิตาพร นามนาย

10 น.ส. จีรภา แก้วปีลา

11 นาย อัครเทพ มั, นคง

7 โรงเรียนเทพลีลา

1 น.ส. หนึ, งฤทัย วงศ์ศรีจันทร์

8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1 ด.ญ. วรางคณาง สุวรรณคีรี

*2 น.ส. ศิรภัสสร กายท้วม

*3 น.ส. มนัสมล บุญเพ็ง

*4 น.ส. หทัยทิพย์ กลีบพุฒ
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*5 น.ส. เหมวดี ชากะจะ

6 น.ส. เปรมวดี สุวรรณเหลา

7 น.ส. ณิชา สามก๊ก

8 น.ส. ธันยรัศมิe ไสลเพชร

9 นาย จาตุรนต์ พรมบัว

10 น.ส. จินต์จุฑา ทาสี

9 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

*1 ด.ช. จิณณ์นภัส จิตต์สดใส

*2 ด.ญ. อมรรัตน์ อาศักดา

*3 ด.ญ. พรธิดา สีหนาท

*4 ด.ญ. รุจิรา วิลังษา

5 ด.ญ. รุ่งธิวา เมตรไธสงค์

6 ด.ญ. อารยา ปรุงสุข

7 ด.ญ. พรธิดา เฉลิมโฉม

8 ด.ช. ภูรินทร์ ยินุเด็น

10 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

*1 น.ส. กมลทิพย์ ทันแจ้ง

*2 น.ส. ณัฐรินทร์ โชคดี

*3 นาย พงศธร อินต๊ะทา

4 น.ส. เขมมิกา วิวัฒน์รัศมี

5 น.ส. ภานุมาศ สายเชื Yอ

6 น.ส. กุลวดี ทนาศรี

7 น.ส. ฐิดาภา เหลาตา

11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

*1 ด.ญ. ปิยาพัชร กะการดี
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*2 ด.ญ. กัญญาวีร์ พันพึ,ง

*3 น.ส. อินซ๊อฟ กาสุรงค์

12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

1 ด.ญ. ศิริวรรณ ใยอุ่น (online)

2 ด.ญ. เพ็ญศิริ ท้าวสาร (online)

13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

1 ด.ญ. จิรัชยา รัตนรังสรรค์

2 ด.ญ. อรณี สุขนนท์

3 ด.ญ. ปภัสสร บัวบังขัง

4 ด.ญ. สโรชา เทียบเทียม

5 ด.ญ. ชนัญธิดา แป้นห้วย

6 ด.ญ. นิตติยา โพธิeศรี

*7 น.ส. นิชากร วิฑูรย์

8 น.ส. นันทิกานต์ หงส์ไกร

9 น.ส. พนิดา งานกระโทก

10 น.ส. จิตตรีญา สาลี

14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

*1 ด.ช. กนก คณาจันทร์

*2 ด.ญ. ชลลดา บุญขีด

*3 ด.ญ. นุชนพิน บุญกังวาลย์

4 ด.ญ. วัลลภา ศรีทอง

5 ด.ญ. กชพร หมีเม่น

6 ด.ญ. ปัณฑิตา ปรางบาง

7 ด.ญ. กัลยภร เรืองศิริ

8 ด.ช. ภาคิน สุทธิeละออง
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*9 นาย ธนกิต ช่อบัวทอง

*10 น.ส. สุพรัตน์ เรืองพล

11 น.ส. ชลดา ศิริรัตน์

12 น.ส. กรกนก เกตุพันธ์

13 น.ส. รัตนากร คงรักษ์

14 น.ส. ปิยธิดา ฤทธิเรือง

15 น.ส. จินดาภัทร์ กริชกําจร

15 โรงเรียนนนทรีวิทยา

1 ด.ญ. พัชรพร โสภณสิริ

2 นาย จักริน โสภณสิริ

16 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

*1 ด.ช. สงกรานต์ พรมดี

*2 ด.ญ. กมลชนก เพชรคง

*3 ด.ญ. พัชรา ดนเสมอ

*4 ด.ช. ยุทธนา วงษ์สามิ, ง

*5 ด.ญ. อังคณา ชัยธนะ

6 ด.ช. วรวุฒิ พรหมสุรินทร์

7 ด.ช. อานัติ พึ,งสุข

17 โรงเรียนบางยี@ ขันวิทยาคม

1 ด.ญ. ศุภนิดา จันทร์นภา

2 ด.ช. ปยุต สีทาทน

3 ด.ช. กรวิชญ์ สังขะมณี

18 โรงเรียนบ้านเกาะ

*1 ด.ญ. อัสมามีร์ แมครอง
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*2 ด.ญ. ศศิณัฐฎา กิ,งพวง

*3 ด.ญ. วิไลลักษ์ ไพรินทร์

*4 ด.ญ. วิภาดา น่วมแก้ว

*5 ด.ช. วรินทร พวงมาลา

*6 ด.ช. รภีพัทร์ สืบวงษ์

7 ด.ญ. กรรณิกา น่วมแก้ว

8 ด.ญ. ธัญธิตา ดะแปกะเซ็ม

9 ด.ช. เกรียงศักดิe ปู่ทอง

10 ด.ช. อนุชา วังสตัง

11 ด.ช. อรุชา ชาตินักรบ

19 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

*1 น.ส. พลอยไพลิน จันทนภุมมะ (online)

20 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

1 ด.ญ. ปุณณภา ดาววิจิตร

21 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

1 ด.ช. วิทวัส ธรรมใจ

22 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

*1 น.ส. รสรินทร์ เขียนทอง

*2 น.ส. นิศารัตน์ ปวงดอกจีu

*3 น.ส. วุฒินีย์ มากรุง

*4 น.ส. ปิยดา แซ่จิว

*5 น.ส. พีรดา ภูมิคอนสาร

*6 น.ส. เพียงใจ มีศรี
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23 โรงเรียนมหรรณพาราม

*1 ด.ช. พชรพล ไชยเพ็ชร

*2 ด.ช. ณัฐนนท์ เฉลิมฤทธิe

*3 ด.ช. พงษ์พิเศษ คลังนิธิประชา

*4 นาย วิรัช เกิดมงคล

*5 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ทองโกมล

*6 ด.ญ. ตวิษา ตาละคํา

*7 ด.ญ. ศิริพร ดีสุข

8 ด.ญ. จรรยพร แสนแก้ว

9 ด.ญ. พรมพร เนียมสวัสดิe

10 ด.ช. กฤษณะ การโพธิe

11 ด.ช. สิทธิพงษ์ การรีบ

12 ด.ญ. ตา กล้วยนิจ

13 ด.ญ. กรุณานันท์ ขําปลื Yมจิตร์

14 ด.ช. ศิลา พานทอง

15 ด.ญ. ธนาพร คล่องวิถี

16 ด.ช. ณภัทร ปิ, นเกตุ

*17 น.ส. ภัทริดา สร้อยอากาศ

*18 นาย ธวรรษ พุ่มมาลี

*19 น.ส. พิมพ์ชญาณ์ สมบัติวงค์

*20 น.ส. เกตุสุพร ธรรมสอน

*21 น.ส. ณัชชา เสาทอง

*22 นาย ยศภัทร สุนทโรทยาน

*23 น.ส. สุทิตา ยศศิริ

*24 น.ส. ฐิตาภา ตัuนประเสริฐ

*25 นาย สรากร กอนกุล

26 น.ส. พรทิพย์ เคนอรัญ

27 นาย นวดล จิระวรกูล
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24 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

*1 ด.ญ. ชนิตา มังคละ

25 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

1 น.ส. อัญชลี ส่วนเสน่ห์ (online)

2 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์เปรียง (online)

3 น.ส. นลิน ธีรา  เลิศลํ Yา (online)

4 น.ส. ณัฐฐา วงศ์สุขอุทัย (online)

26 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

*1 ด.ช. สิวโรช สนั, นไหว

27 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

*1 ด.ช. ประกาศิต สาตรีย์ (online)

2 ด.ญ. สรวีย์ โกนสันเทียะ (online)

3 ด.ญ. ณัฐณิชา พูนรักษ์ (online)

4 ด.ญ. พิมพ์มาดา สาตรีย์ (online)

5 ด.ญ. ฟ้าใส ทองมณโฑ (online)

*6 น.ส. ชลธิชา นะราช (online)

*7 น.ส. พัชรินทร์ รอดฮ้อย (online)

*8 นาย ทศพร กูเยน (online)

*9 นาย ธารินทร์ ติยพงศ์พัฒนา (online)

28 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

1 ด.ญ. สุวรรณี แก้วกูล (online)

29 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
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*1 น.ส. สุกัลยา ตาวงศ์

30 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

*1 ด.ช. ทัตเทพ ประพันธ์

*2 ด.ช. ทักศิลา นามาบ

*3 ด.ช. จิรพัฒน์ จันทร์ป้อง

4 ด.ญ. ยุภาพรรณ กลิ,นขจาย

5 ด.ญ. นัทธิชา อาศัยนา

6 ด.ญ. ญาดา มินชาติละ

7 ด.ญ. บุญญาภรณ์ นิวาสพันธ์

*8 น.ส. ปลายฟ้า ถนอมพุดซา

*9 น.ส. วรารักษ์ วินประเวศ

*10 น.ส. ศุภวรรณ สุขแท้

*11 นาย ทิวานนท์ สะมะแอ

*12 น.ส. รสิตา นกไพบูลย์

*13 น.ส. นภพร เปียลาวัณ

14 น.ส. วรัณญา เจะหมั, น

15 นาย วรวุฒิ สุขสุศักดิe

16 นาย อภิชล โชติชลกุล

17 น.ส. อาทิตยา โพธา

18 น.ส. ชาลิสา จูหมัดดิ,ง

19 น.ส. มยุริญ โฉมอ่อน

20 น.ส. ณัฐนิชา คํYาชู

21 นาย อานัส นาหนองบัว

22 นาย เกียรติภูมิ กอสัมพันธ์

23 นาย วีระชิต จันทสร

24 น.ส. ณัฐญาดา คําแหงพล

25 น.ส. ภัทราพร เหลืองวรชาติกุล
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26 น.ส. อารยา ประเสริฐสัตย์

27 น.ส. อารญา งาหัตถี

31 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

1 ด.ญ. ปาลิตา แก้วโชติ

2 ด.ญ. พิมพ์ธิดา ตนตรง

3 ด.ญ. มนัสมล เพ็ชระ

4 ด.ญ. ช่อฟ้า ใจธรรม

5 ด.ญ. นวรัตน์ บัณฑิต

6 ด.ญ. อรุณี พวงศรีคุณ

7 ด.ช. ธีรภัทร ทัศราช

8 ด.ญ. นภษร พลวิจิตร

9 น.ส. เอมอร พุดชู

32 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

*1 ด.ญ. ปภัสสร ซิตาชู

2 ด.ญ. รุ่งทิวา ชมภูเพชร

3 ด.ญ. ยลลดา เด่นประภา

4 ด.ญ. พิมลรัตน์ สายเจริญ

5 ด.ญ. ชนัญชิดา แก่นพรหมมา

6 นาย ชัยวัฒน์ คหบดีกุล

7 น.ส. ชลิตา ประทุมสินธ์ุ

8 นาย ณัฐสิทธิe หอมทอง

9 น.ส. พจมาลย์ เจริญใจ

10 น.ส. สุภัสสร เอี,ยมจันทร์

11 น.ส. โชติกาล แอบเสลา

12 นาย พิธาดา สิงห์เสนา

13 นาย คฑาทอง ตระการจันทร์
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14 นาย ชัยพร ซิตาชู

15 นาย วัชร เผยศิริ

16 น.ส. บัวชมภู รักญาติ

17 น.ส. สุภัค คําอินทร์

18 น.ส. พิฆเณศ สังข์เอี,ยม

19 น.ส. อารีรัตน์ กุมพล

20 นาย ไพฑูรย์ แซ่ว่าง

33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

*1 ด.ช. ธนาธิป ดํารงศุภกิจ (online)

*2 ด.ช. ทินภัทร วรรณวงศ์ (online)

3 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ กิ,งโพธิe (online)

4 ด.ช. ธนชาต อํารุงสกุลรัฐ (online)

5 ด.ญ. อัมพุชินี จันทจิตต์ (online)

6 ด.ญ. อารีวรรณ รอบวนานิยม (online)

7 ด.ญ. วรันธร เพ็ชรขาว (online)

8 ด.ช. ภูริ ปะนามะสา (online)

9 ด.ญ. กชมล ผลวาด (online)

10 ด.ญ. ปุณยนุช ปวงคํา (online)

11 ด.ช. ณัฐดนัย ทับทิม (online)

*12 น.ส. อภิรา ศรีสุวรรณ์ (online)

*13 นาย ตะวัน กล่อมสมร (online)

*14 น.ส. ชวิศา จงกลวรานนท์ (online)

15 นาย ศราวุธ เกียรติประสงค์ (online)

16 น.ส. ช่อชมภู เกิดนาค (online)

17 นาย ธีรภัทร พันธ์สิงห์ (online)

18 น.ส. อารีรัตน์ รอบวนานิยม (online)

19 น.ส. อรจิรา จันทร์พูน (online)
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20 น.ส. อลิชา กันพันธ์ (online)

34 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

*1 ด.ญ. ศิริพรรษา ชมกุล

*2 ด.ช. ณัฐวรปรัชญ์ ใบตานี

3 ด.ญ. ศศิประภา ฤกษ์โภคี

4 ด.ญ. สุตาภัทร โพธิeพันธ์ุแก้ว

5 ด.ช. ธวัฒน์ชัย สิงห์รัตน์

6 ด.ญ. ภัทรชนก หอมจันทร์

7 ด.ญ. ญดาพร เจือจันทร์

8 ด.ญ. สตรีรัตน์ เอี,ยมเมีYยน

9 ด.ญ. อรชร โพนสูง

*10 น.ส. นันทนัช อึ,งขาว

*11 น.ส. อภิชญา เปรมสุด

12 น.ส. เปียนันท์ ศรีสกุล

13 น.ส. พัชรี แสงดี

14 นาย การัณยภาส วรรณศิริเพชร

15 นาย โยธิน สุขอนันต์

16 น.ส. กนกพร พุ่มพวง

17 น.ส. วิชุดา เชาว์พุทรา

35 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

1 น.ส. ภัทราพร รักธรรม

2 น.ส. กิติญา ขนันเยี,ยม

3 น.ส. ปนัดดา เตชนันท์

4 น.ส. สาวิกา จันทร์ภักดิe

36 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
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*1 ด.ช. นันทสิทธิe ธนิยวรนนท์

*2 ด.ญ. จิรประภา เดชทัน

*3 ด.ช. ธีรโชติ งามวิเศษชัยกุล

*4 ด.ช. กันตภณ เกริกเทมินทร์

*5 ด.ช. ก้องภพ เกื Yอชู

*6 ด.ช. ทัศน์พล คะโน

7 ด.ญ. วรัญญา เการัมย์

8 ด.ญ. เปรมฤดี กลิ,นเงิน

9 ด.ช. ศุชารัตน์ ปาริยะวรพันธ์

*10 น.ส. วนิดา พึ,งรุ่ง

*11 น.ส. ศิรภัสสร เลิศทหาร

*12 นาย ณัฎฐพล ศรีทน

*13 นาย สิงหา อุทธาโกสม

*14 นาย กิตติธัช เกริกเทมินทร์

*15 นาย พงษ์สุวรรณ คงโอภาส

*16 นาย ธนวรรณ เลขนะมงคล

17 น.ส. ปรารถนา ทองพานิช

37 โรงเรียนวัดบางปะกอก

1 ด.ช. ธนวัฒน์ เพรี

2 ด.ช. ธนภัทร อ่อนคณา

3 ด.ช. ทรงกลด ดุษฎีธรรมโชติ

38 โรงเรียนวัดบวรมงคล

1 ด.ญ. เบญญาภา สวนสําเริง

2 ด.ญ. ณัฐนิชา คชพงษ์

3 ด.ญ. กัลยกร ปันดี

4 ด.ช. พชรวิทย์ เอี,ยมสะอาด
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5 ด.ช. ธนาวุฒิ ปัYนแก้ว

6 ด.ญ. จันทรัศม์ หาญชัยเวธน์

7 ด.ญ. อสมา มหามนตรี

8 ด.ญ. กรรณิการ์ ชลออนันต์

9 ด.ญ. เพทาย โตงามรักษ์

10 ด.ญ. ญาณิศา พันธิกุล

11 ด.ญ. ดากานดา พิทักษ์วงศ์

12 ด.ช. กล้าณรงค์ บุตรศรี

13 ด.ช. นิธิกรชัย คามมนตรี

14 ด.ช. ภูริวัชญ์ วงษ์เนตร

*15 น.ส. นวสรณ์ สินโชติช่วงสิริ

*16 น.ส. ปิญาณัฐ ทองดี

*17 น.ส. นลินี งามดี

*18 นาย ณัฐพงศ์ คุณสาระ

19 นาย กรกต กิตติพิทักษ์

39 โรงเรียนวัดมะพร้าวเต̂ีย

*1 ด.ช. กิตรติชัย หยูทิพย์

2 ด.ญ. นภาพร ใจชุ่มบุญ

3 ด.ญ. อาธิตญา กําหนดสี

4 ด.ญ. วีณัฐตา ทองเพ็ง

40 โรงเรียนวัดราชโกษา

*1 ด.ช. กิตติศักดิe เย็นประสิทธิe

*2 ด.ญ. นัฐธิดา สวัสดี

*3 ด.ญ. ภัตธานิตย์ สวัสดี

*4 ด.ญ. พลอย มาเยอะ

*5 ด.ญ. ณัฐฐาภรณ์ อินทรัตน์
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*6 ด.ช. ณัฐพัฒน์ อ้นทอง

7 ด.ญ. ธัญวรัตน์ บินฮาซัน

8 ด.ญ. นัทชา สุดาชาติ

9 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ขนขจี

10 ด.ช. ภัทรพงษ์ ประดับพร

11 ด.ช. อนุสรณ์ ไชยศรีษะ

12 ด.ญ. วิจิตรา ด้วงไพร

13 ด.ช. สุธาดา ธีระรังสรรค์

14 ด.ญ. สุกฤตา จันทร์ผึ Yง

15 ด.ญ. กมลชนก ธรรมธนมงคล

16 ด.ญ. พระลาวรรณ แย้มศรี

17 ด.ช. ธนนันท์ กันคําแหง

18 ด.ญ. สุธิดา สอนจันทึก

19 ด.ญ. คฑามาศ ชฎาธารโกศล

20 ด.ญ. ดลยา ใหญ่ผลสุข

21 ด.ญ. พิลินดา บริบูรณ์

41 โรงเรียนวัดราชนัดดา

*1 ด.ญ. สกุลชญาณ์ ผัดแสน

*2 ด.ญ. สมฤทัย ธรรมพร

*3 ด.ญ. ธิติมา พูลสวัสดิe

*4 ด.ญ. อรจิรา โฉมบุญมา

*5 ด.ญ. พิชยา พวงไชโย

*6 ด.ญ. ณัฐมน ทองธัช

*7 ด.ช. จีรภัทร ศรีสมุทร

*8 ด.ช. จิรายุส เหมรัตน์

*9 ด.ญ. จิดาภา สว่างจิต

*10 ด.ช. นพภัทร วงค์สีดา
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*11 ด.ช. พงศพร อุปลา

42 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

*1 ด.ญ. สุดารัตน์ อ่วมอินทร์

*2 ด.ญ. วรัทยา ต๊ะสุ

*3 ด.ญ. พัชรี มีเสียง

*4 ด.ญ. พรนภา หล่อเหลี,ยม

*5 ด.ญ. ธัญพร เจริญคงโต

*6 ด.ช. พีระภัทร แก้วพิมผา

43 โรงเรียนวัดสังฆราชา

*1 ด.ญ. รัชนีพร สถาผล

*2 ด.ญ. ขวัญธนัท มูลปัญญา

*3 ด.ญ. ดาหลา ศรีโสภณ

*4 ด.ญ. ณัฐทิญา สุเทวี

5 ด.ญ. อโนชา เข็มทอง

6 ด.ช. กิตติทัต สงวนพวก

44 โรงเรียนวัดอินทาราม

*1 ด.ญ. กุลธิดา บุญปก

*2 น.ส. ธิญาดา แซ่คู

*3 น.ส. พรไพลิน เกษมเบญจรุ่ง

*4 น.ส. วัชรโรบล ศิลาไสย

5 นาย พรชัย ฟองดี

6 นาย หรรษา แซ่จิว

45 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

*1 นาย ชุติมันต์ ตะเวที (online)
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46 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

1 ด.ญ. มนทิรา พงษ์เกตุ

*2 นาย ธนิตพล บุษราคํา

*3 น.ส. ธัญชนก เจนวรรธนะกุล

*4 น.ส. ธัญวลัย เจนวรรธนะกุล

*5 น.ส. อริสรา ศรีกรีเวช

6 น.ส. นิษฐ์ธิมา นพธนาบูรณ์

47 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

*1 ด.ญ. ญาณสิรี จันทะสอน

2 ด.ช. ขจรส ไตรพิทักษ์

3 น.ส. สิริกร พัฒนะคุณกนก

4 นาย วุฒิชัย ศรีประไหม

48 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

*1 ด.ช. สรวิศ อรสาร

2 ด.ญ. พรชนก เพราะประโคน

3 ด.ช. กฤษฎา กาฬสินธ์

4 ด.ญ. พลอยฉัตร ศรีศุภฤกษ์

*5 นาย อัครชัย คํางาม

*6 นาย ภูวิศ ทองประดับวงศ์

*7 น.ส. ทักษพร มะตัง

*8 น.ส. วิรดา กะลีวัง

*9 น.ส. ทัศภรณ์ นิ, มนวล

10 น.ส. ณัฐวิภา บุณยบุตร

11 นาย ยอดเพชร หมื, นภู่
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49 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ณัชชา หงษา

50 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

*1 ด.ญ. กรปณต กิจสุขแสง

*2 ด.ญ. นิลาวัลย์ อินทะชัย

51 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

1 น.ส. ทานตะวัน ศรีสิงห์

2 น.ส. ชุติกาญจน์ งามวิเศษชัยกุล

52 โรงเรียนสายนํ^าผึ^ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

*1 น.ส. รมณี พนิตอุทัย

53 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

*1 น.ส. พัชรพร ตัYงจิตบํารุงพงษ์ (online)

*2 น.ส. วริยา แซ่อึ Yง (online)

*3 น.ส. พัชรี บัวรอด (online)

*4 นาย พัชรพล การกล้า (online)

54 โรงเรียนสุรศักดิc มนตรี

*1 นาย อติชาต ดีจริง

*2 นาย ณัชชากร สาตรแสง

*3 นาย อภิสิทธิe ทาบทอง

*4 น.ส. จิดาภา อินทะคง

5 น.ส. นันทิกานต์ เงินโรจน์ประดิษฐ

6 น.ส. ดารินทร์ ภูหัวไร่

7 น.ส. วิลัยวัลย์ นระมาตย์
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55 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

*1 ด.ญ. ฉัฐม์ธนาพร มีนาลุ่ม

*2 ด.ญ. รัตติการต์ แสงไข่

*3 ด.ญ. กมลวรรณ รักสุจริตโยธิน

*4 ด.ช. ธีระนันท์ ชมภู

5 ด.ญ. ณัชชา ทองประดิษฐ์

*6 น.ส. ทอฝัน เจียมเจริญ

*7 น.ส. อชิรญา เตชะกาญจนวัฒน์

8 น.ส. พลอยชมพู สวัสดี

56 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

*1 น.ส. ณัฐริกา เกียรติวราภรณ์

57 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

1 ด.ช. ธีรภัทร ยอดโมกข์

2 ด.ญ. ปาณิตา นุชมะหะหมัด

3 ด.ญ. นัรนีน ห่วงพิมล

4 ด.ช. มุสลิม หัสตานนท์

5 ด.ญ. รัตติกานต์ แซ่ตัน

6 ด.ญ. ฮัสนา กอเซ็มมูซอ

*7 นาย ณัฐกิตติe ศิริวิชสุธา

*8 น.ส. ฮัซนาอ์ ห่วงพิมล

9 นาย ปุณชัย กองรอด

10 น.ส. กัญญาภัค พุ่มสุข

11 นาย ณัฐกานต์ บัวเจริญ

12 น.ส. วิไลวรรณ นาดี

13 น.ส. ภัทราภร ดําวอ
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14 น.ส. วนิดา การะพิทักษ์

15 นาย ฮารีส เจะเด็ง

16 น.ส. นันณภัส เจริญวงษ์

17 นาย ภูวนาท บิสนุม

18 นาย สุทธิพงษ์ หลีหาด

19 น.ส. ปณัฐดา อาดํา

20 น.ส. อลิษา บัวงาม

21 น.ส. อิสริยา จันทร์วิเศษ

22 น.ส. พัชรินทร์ ขํามิน

23 น.ส. นภสร นะนาม

58 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

1 ด.ญ. พีรยา ขาวบุญมี

จังหวัดนนทบุรี

59 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

*1 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสนไว

*2 ด.ช. อรรณพ คาวิน

*3 ด.ญ. อัญชลิการ์ คาวิน

*4 ด.ญ. อรปรียา ว่องไว

*5 ด.ช. นันทกานต์ เอีmยบศิริเมธี

*6 ด.ญ. ดวงเดือน สาแย้ม

*7 ด.ช. พงศธร เหลืองสกุลวัฒน์

8 ด.ญ. พิมภิราลักษณ์ วงษ์จันทร์

9 ด.ญ. กุลณัฐณ์ เนตรหนู

10 ด.ญ. สุณัฐชา งามสมพงษ์

11 ด.ช. พรรษา บุญเอนก

12 ด.ช. สหชัย อยู่ไทย
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60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

*1 ด.ช. ณัฐวุฒิ บัวงาม

*2 ด.ญ. พงศ์สุภา เสือขํา

*3 ด.ญ. ชนิกานต์ จั,นศรี

*4 ด.ญ. ณัฐพร เขมะประพันธ์

5 ด.ญ. ปิยรัศมิe พรมมา

6 ด.ช. ธนกฤต เพ็งพา

7 ด.ช. สัณหณัฐ ศิริไสย์

*8 น.ส. รัชวัลยสร รานอก

*9 น.ส. สุธิดา ชาริมา

*10 น.ส. ณัชชา ทับเจริญ

11 น.ส. ศิริลักษณ์ ประทุมขันธ์

12 น.ส. สโรชา เปรมผล

13 น.ส. ดารารัตน์ วรตันติกุล

14 น.ส. นาตาชา กุลดิลก

61 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

*1 น.ส. พิมรภัทร อินเดริส

*2 น.ส. อลิษา อาดํา

62 โรงเรียนธรรมมิสลามมูลนิธิ

*1 น.ส. อารีฟะห์ อ่อนหวาน

*2 น.ส. อักกาลีมา อ่อนหวาน

63 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

1 น.ส. อารยา อภัยพัฒน์ (online)
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64 โรงเรียนบางบัวทอง

1 ด.ช. ณัฐชนน ไทยปราณีต

2 ด.ญ. นิรัญลักษณ์ จั,นลา

3 ด.ช. สิรวิชญ์ พิมตัน

4 ด.ช. อนุชิต พุทธโอวาท

*5 นาย ภาณุวิชญ์ นิเรียงรัมย์

6 น.ส. นภาพร อุ่นศิริ

7 น.ส. พรชิตา ฉํ,าชูศรี

65 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

1 ด.ช. ธนกฤต บุญพา (online)

66 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

*1 ด.ญ. สุรีรัตน์ ประมาณ

*2 ด.ช. อชิรภัทร การเรียน

*3 ด.ช. เจตพล แก้วเกิด

*4 ด.ญ. ดากานดา ทัพธานี

*5 ด.ช. เจตริน แก้วเกิด

*6 ด.ญ. วันวิสา เข็มทอง

*7 ด.ญ. วนิดา ภาวะโคต

*8 ด.ช. อดิรุจ สาราบัว

*9 ด.ช. สมรภูมิ เนื, องบุญมา

10 ด.ญ. สุภดา พวกดอนเค็ง

11 ด.ช. ชารีฟ โต๊ะเถื,อน

67 โรงเรียนปากเกร็ด

*1 ด.ญ. ธันยพร หงษ์สุวรรณ

*2 นาย กรปพน แข็งขัน
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*3 น.ส. สุภัชชา เพ็งวงษ์

*4 น.ส. ศิริพร เสลานนท์

*5 นาย อนุชา เหล่าผักสาร

6 นาย ธรรมสรณ์ ผิวผา

7 น.ส. กรพินท์ บุญถนอม

68 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

*1 น.ส. สุนิษา ทานคํา

*2 น.ส. พัณณิตา ทองกัลยา

69 โรงเรียนราษฎร์นิยม

*1 ด.ช. นครินทร์ พิบูลชยากาศ

*2 ด.ช. ณัฐภูมิ นาคบุญยงค์

3 ด.ช. นิวัตร ทรัพย์แก้ว

4 ด.ญ. สุภาพร ชาววังเย็น

5 ด.ญ. กัลยรัตน์ ทรัพย์พยากร

6 ด.ญ. ทัตพิชา พลายมณี

7 ด.ญ. ศิริปภา ดอกลําเจียก

8 ด.ญ. พรนิภา ยับยั Yง

9 ด.ญ. สุกัญญา ตาสว่าง

*10 น.ส. วลี มะลิวัลย์

*11 นาย พีรพัฒน์ เลิศนา

*12 นาย ภูมิมินทร์ เรืองศรี

*13 น.ส. กัญญารัตน์ อู่อ้น

*14 น.ส. สุชาวดี นาคบุญยงค์

*15 น.ส. วันดี มากยิ,ง

16 นาย ปฏิภาณ พันธ์ุเครือวัลย์

17 นาย พลากร สิงห์ทอง
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18 น.ส. พลอยไพรินทร์ ศรีคร้าม

70 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

*1 ด.ญ. เบญจวรรณ อินเงิน

*2 นาย ธนภัทร เพ็ชรอําไพ

*3 น.ส. บุษกร วิจิตรนุกูล

4 นาย สุดิสร อิสมาแอล

5 น.ส. ศิริพร เอี,ยมเที, ยง

71 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

1 น.ส. พรพิมล สิริชมพูนุช

72 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

1 ด.ช. ธนกฤต โชตน์เตชวัน

2 น.ส. สุชานาถ คุ้มบุ่งคล้า

3 น.ส. สุดธิดา วะสันต์

จังหวัดปทุมธานี

73 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

*1 ด.ญ. กุลธิดา ฉลาด

*2 น.ส. เสาวลักษณ์ ขวัญเรืองแสง

*3 น.ส. เสาวคนธ์ ขวัญเรืองแสง

74 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

*1 ด.ช. ธนพนธ์ ชมชื,น (online)

2 ด.ช. ธนภัทร เติมแก้ว (online)

*3 น.ส. วรรณษา ม่วงศรี (online)

4 น.ส. ปิยวรรณ เล็กสุวรรณ (online)
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75 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

*1 ด.ญ. ปนัดดา ยินดีอ้น

2 ด.ช. สิรวิชญ์ ปรีทอง

76 โรงเรียนธัญบุรี

*1 น.ส. ชลลดา มุ่งสุข (online)

2 น.ส. สนิชาพัน พรหมประสิทธิe

3 น.ส. พิมพ์ทิชา โรจนสรณ์สิริ

4 นาย คงกะพัน สุขสนิท

5 น.ส. นัทวิดา สายบุตร (online)

6 น.ส. ธันยนิจ ประเสริฐศรี (online)

77 โรงเรียนธัญรัตน์

1 ด.ญ. กชกร แสงใส (online)

*2 น.ส. อิสราภรณ์ เทียมพล (online)

*3 น.ส. ศศิธร ทองคํา (online)

*4 นาย พุฒิพงศ์ ศรีนา (online)

*5 น.ส. ธนวรรณ บุญงาม (online)

*6 น.ส. จิราภรณ์ เจริญจันทร์ (online)

*7 น.ส. พิยดา พัดเพ็ง (online)

*8 น.ส. ศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์ (online)

*9 น.ส. กุลธิดา มลใสกุล (online)

10 นาย เทียนชัย เทียนถวาย (online)

11 น.ส. ทอรัก มีอุสาห์ (online)

12 นาย จุฑาภัทร บุญศรี (online)

78 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
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*1 ด.ญ. ปานชีวา บุญไสย์

*2 น.ส. ประภาศริ อินทร์เจริญ

*3 น.ส. กฤษติญา ชัยเจริญ

79 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

1 ด.ช. อนันตชัย ศรศิลป์

2 ด.ช. ทรงพล พุ่มพันธ์

3 ด.ญ. นันทิชา พลโยธา

4 ด.ญ. พิมพ์พรรณ แสงอ่อน

80 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"

*1 ด.ช. จิรายุส เกิดเพ็ชร์

*2 ด.ช. ภาณุมาศ ชํานาญพล

*3 ด.ญ. รัศมี งามละออ

*4 ด.ช. อานนท์ หงษ์วงศ์

*5 ด.ช. ภัทรนันท์ เพียรหาศิลป์

*6 ด.ญ. ศตางศ์ ลิมปการณ์

7 น.ส. สิรินทรา นุ้ยโถง

8 ด.ช. พนมเพชรฦาชัย หงษ์ผ้วย

9 ด.ญ. พรรษา เนียมหมวก

10 ด.ช. วรัญชิต เกตุสอน

11 ด.ญ. พรพิมล โพธิeปิ, น

12 ด.ญ. พัชราภา รัตนสาครพิทักษ์

13 ด.ญ. สุพิชชา แก้วเกลี Yยง

14 ด.ญ. อรณิชา พันธ์ุทับ

15 ด.ช. เมธี สัญญโภชน์

16 ด.ช. วรรธนะ ระนาดเสนาะ

17 ด.ช. ปฐมพร พานทอง
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18 ด.ญ. วิลาศิณี ใจรัก

19 ด.ช. ศุภรักษ์ เกณฑ์ชัยภูมิ

20 ด.ช. เมธา สัญญโภชน์

21 ด.ญ. ณัฐฐา ธรรมวิถี

*22 นาย หิรัญทรัพย์ เพ็งโตวงษ์

*23 น.ส. ชนัญชิดา เฉยชอบ

*24 น.ส. ชลธิชา สอนศิริ

*25 นาย ชลสิทธิe สุขเกษม

*26 น.ส. จิณห์นิภา อินทรเมรี

*27 น.ส. วิมล แจ่มจํารัส

*28 นาย พิชัยลักษณ์ คงคา

*29 นาย กุลชาติ จีบสุวรรณ์

81 โรงเรียนปทุมวิไล

*1 ด.ช. กิตติศักดิe ทองมา

*2 ด.ญ. บุษยมาส สว่างศรี

*3 ด.ญ. จันตรา ศิริยศ

4 ด.ช. ธีรภัทร อุดมพัฒน์

*5 นาย กฤษณะ สาวก

*6 น.ส. กนกวรรณ คงพุธ

*7 น.ส. ปรียาภัทร โพธิeเข็ม

*8 น.ส. พิไลพร อ่อนละมูล

*9 น.ส. เบญจมาศ โล้สุวรรณกุล

*10 น.ส. ทวีพร ศรีรุ่งเรือง

*11 นาย จักรกฤษ โพธิทอง

*12 น.ส. ภัทรภา ศรัณยาภินันท์

*13 นาย ภูผา ชมภูอาจ

*14 น.ส. ศุภฤดี ลับเหลี,ยม
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*15 น.ส. ปริฉัตร ศิริวชิราภรณ์

*16 น.ส. วรินดา ลอยเกตุ

*17 น.ส. นพรัตน์ ไตรภพเมตต์

18 นาย ภูธนานนท์ พึ,งชู

19 น.ส. เขมจิรา บุตรสิงห์

20 น.ส. ณัชชา พึ,งวัน

21 น.ส. ชาลินี โตใหญ่

82 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

*1 น.ส. ณิชากานต์ ทองอร่ามเรือง (online)

*2 น.ส. ยุทธศักดิe ช่อปทุมมา (online)

*3 น.ส. เนตรชนก นาดสําแดงฤทธิe (online)

*4 นาย ธรรมธัช นาดสําแดงฤทธิe (online)

*5 น.ส. ธันย์ชนก นาดสําแดงฤทธิe (online)

*6 น.ส. สิริวิมล เจริญจิต (online)

*7 น.ส. นารีรัตน์ วิริยะโรจนาวุฒิ (online)

*8 น.ส. ธิดารัตน์ รักคํามี (online)

*9 น.ส. ปุณยาพร วงศ์ไทย (online)

*10 น.ส. อัญมณี กิจไทยสงค์ (online)

*11 น.ส. ปิยธิดา เนียมใย (online)

12 น.ส. ตรีชยา ชุมตรีนอก (online)

13 น.ส. สุพรรษา บุญสร้อย (online)

14 น.ส. กมลวรรณ กัลยานี (online)

15 น.ส. กานต์พิชชา โลหะพรหม (online)

83 โรงเรียนวัดเขียนเขต

1 ด.ญ. ธรรมชาติ ปัญญวรรณศิริ
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84 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

*1 ด.ญ. จิตติภัททรา สิงห์โต

85 โรงเรียนสามโคก

*1 ด.ญ. ศีวิกา ศรีวงษ์

*2 ด.ญ. จิราภรณ์ พาครุฑ

*3 ด.ญ. อักษราภัค เจริญชัย

*4 ด.ญ. เอธยา จิตรคนึง

*5 ด.ญ. ศศิภรณ์ เข็มทอง

*6 ด.ญ. นภาวรรณ แก้วละมุล

*7 ด.ญ. ปานภัทร พูลเพิ,ม

*8 ด.ญ. นํYาฟ้า วันแอเลาะ

9 ด.ญ. อธิชา แก้วจุมพล

10 ด.ญ. นัฐสิมา กองสัมฤทธิe

11 ด.ช. ศักย์ศรณ์ เทพทอง

12 ด.ญ. กมลลักษณ์ รื,นพรต

13 ด.ญ. วิรดา จันไทย

14 ด.ช. พงศกร ข่าทิพย์พาที

15 ด.ช. รัฐภูมิ ธงชัย

16 ด.ญ. ณิชานันท์ หนองสูง

17 ด.ญ. พูนศรี ต่อพันธ์

18 ด.ช. จีรวัฒน์ จันทร์น่วม

19 ด.ช. วิษณุ ดอนไพรเงิน

*20 นาย เอกพิภพ คําตา

*21 น.ส. ทิพย์วรรณ แก้วสะอาด

*22 น.ส. ภัคจิรา สุธานนท์

23 นาย ธราธิป มนตรีสาร

24 น.ส. อัจฉราภรณ์ ฮกเจริญ
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25 นาย อภิญญา เพชรเสนา

26 น.ส. หทัยพัจน์ จําปา

27 นาย หัสถสิทธิe ดีวัน

28 นาย วิสุทธิe นามบุราณ

29 น.ส. ฑิมพิกา ธิติชัยไพรเลิศ

30 น.ส. อนัญญา เทพกลาง

31 นาย นรภัทร เนยดอน

32 น.ส. วิกัญดา ขวัญเจริญ

33 น.ส. วิชชุดา ขวัญเจริญ

86 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

*1 น.ส. อทัยวรรณ ตวงทอง

*2 น.ส. นลัทพร คุณาลัย

*3 น.ส. พรกมล สุขสําราญ

*4 น.ส. รุตุจา รามราว ชางเล่

5 น.ส. สุวรา จันครา

6 น.ส. อัฐภิญญา ธรรมะ

87 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

*1 นาย วชิระ เพชราเวช

2 น.ส. โชติกา สุวรรณทา (online)

88 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

*1 ด.ญ. ศศิธร ลอดสุโข

*2 ด.ช. ปนาวุธ ละอองคม

*3 ด.ญ. กมลวรรณ แสงวิเศษ

4 ด.ญ. กิจติกา คงประเสริฐ

5 ด.ช. พายุ ชีกลาง



Page 34

6 ด.ช. ฐิติภัทร จันทร์หอม

7 ด.ช. รัฐภูมิ เที, ยงจิตต์

8 ด.ช. พลกฤช อิศรานุกูล

9 ด.ญ. อิทธรา กําจัดภัย

10 ด.ช. สมศักดิe เอี,ยมไชย

11 ด.ญ. เกตนิภา ทองสว่าง

12 ด.ช. กิตติพัทธ์ มีบ่อทรัพย์

13 ด.ญ. ธิดารัตน์ พงกระเสริม

14 ด.ญ. รวีวรรณ ใจงาม

*15 น.ส. พรศิริ ดอนกระจ่าง

*16 น.ส. อุดมลักษณ์ อายุคง

*17 น.ส. ธนัชชา สุทธิพงศ์วิรัช

*18 น.ส. กุลภัทร กําแพงแก้ว

*19 น.ส. กนกวรรณ ไตรรัตน์

*20 น.ส. ภัทราวดี นิลงาม

21 น.ส. ปนัดดา เบี Yยทอง

22 น.ส. อาทิติญา อุ่นอินต๊ะ

23 น.ส. พรพรรณ แจ่มดวง

24 น.ส. ศิรินภา โฉมงาม

25 น.ส. จุฑาลักษณ์ พิมพิลา

26 น.ส. ณัฐธิดา บุญประสงค์

27 น.ส. พีรญา ชูชัย

28 น.ส. กุลภรณ์ พวงทอง

29 นาย พีรพงษ์ ยิ Yมละม้าย

จังหวัดสมุทรปราการ

89 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

1 ด.ญ. ณิชาภัคร โสภะบุญ
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90 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

1 ด.ญ. ณัฐธาดา พยัคฆมุสิกพงษ์

2 ด.ญ. ญาณิศา ชุมเกต

3 ด.ญ. วิมลทิพย์ อาทร

4 น.ส. วรัญญา ลอยกระโทก

5 น.ส. วาสนา โพนเมืองหล้า

91 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

*1 ด.ญ. สุกัญญา จิตรเทิดศักดิe

*2 น.ส. จิรประภา จันทิมี

*3 น.ส. พรนภัส เจริญศรี

*4 นาย สุดเขต อุทัยวัตร

92 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

*1 ด.ญ. สิริอร ปลื Yมกมล

2 ด.ช. จักริน ตรุษจา

3 ด.ช. บุลิน แย้มปัญญา

4 ด.ญ. วรรณวิสา ศรีสามารถ

5 ด.ญ. วิรดา ราชบัวขาว

*6 นาย ดวงโรจน์ ทับจิตร

7 นาย พีรพล ธานี

8 น.ส. รติมา แก้วชิงดวง

9 น.ส. ณัฐชยา เห็มหงษ์

93 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

*1 ด.ช. รังษิมันต์ ชนิสราพันธ์ุ

2 นาย เศรษฐศาสตร์ ขาวปาน
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94 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

*1 น.ส. กัลยา เชยสงวน

*2 น.ส. นันทพร แย้มทรัพย์

3 น.ส. มนิดา ภูอ่อน

4 น.ส. เกศวรรณพร ตันตินิยงค์กุล


