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

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

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

1 ด.ญ. บุญยธร ประทุมทอง

2 ด.ญ. มุฑิตา เปรมกมล

3 น.ส. ภาคินี พรมประเสริฐ

4 น.ส. จุฑามาศ ชัยยา

5 น.ส. นันทิการ เที' ยวทั' ว

2 โรงเรียนขาณุวิทยา

*1 น.ส. พัชรินทร์ พลรมย์

2 น.ส. สุพัตรา พึ'งอบ

3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

1 ด.ช. ณัฐพนท์ ศรีคารม

2 ด.ญ. สุรีลักษ์ สืบมาแต่ปั[น

*3 น.ส. ดวงเดือน เจริญธัญกรณ์

*4 น.ส. นันธิภา กําแก้ว

*5 น.ส. นันทบูลย์ กําแก้ว

*6 นาย จิรพงษ์ สีพา

*7 น.ส. กนกวรรณ โพธ̂ิเงิน

*8 น.ส. สุวณี แย้มคร้าม

*9 น.ส. มะลิวัลย์ ทิพวงษ์

รายชื@ อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื@อการกุศล ปี 2563
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*10 น.ส. วิภาพร หอมหุล

*11 นาย เกียรติคุณ ปิ' นคํา

12 น.ส. กชกร เผ่าม่วง

13 น.ส. ธิดาดาว สิงห์คํากอง

14 น.ส. สุภาพร แจ้งใบ

15 น.ส. ศิรประภา ชมสา

16 น.ส. เนาวรัตน์ รีกงราด

4 โรงเรียนบ้านวังชะโอน

*1 ด.ญ. บุษยา ทองอาบ

*2 ด.ญ. ทิพพมล จันทร์ทิม

*3 ด.ญ. สุภาพร ทัดอยู่

5 โรงเรียนระหานวิทยา

*1 ด.ญ. สุนารักษ์ คงเมือง

2 น.ส. สุกัลยา เชิงหอม

3 น.ส. จิตติมา จังพล

6 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

*1 น.ส. รวินทร์นิภา สอิ [ง

*2 น.ส. ชนัญชิดา เสือด้วง

*3 น.ส. นุสราภรณ์ สีทนชัย

4 นาย พีรวิชญ์ ฤทธ̂ิมนต์

5 น.ส. อารยา ภูบรรทัด

6 น.ส. พัชริดา เอมศิริ

7 น.ส. สิราวรรณ เกิดพงษ์

8 น.ส. ตริษา มาน้อย

9 น.ส. เทศิกานต์ บดีรัฐ
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10 น.ส. ศิริลักษณ์ ภูบรรทัด

11 น.ส. รวินท์นิภา ชุ่มเย็น

7 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

*1 ด.ญ. สุพัตรา สมบุญศิลป์

*2 ด.ช. วีระพัฒน์ เสาเวียง

*3 ด.ช. ธีระพงษ์ พิลาตัน

*4 ด.ช. นัฏธพงศ์ ปิ' นทอง

*5 ด.ญ. ญาณิศา ธัญกรรม

*6 ด.ช. ศวัสกร คําปัน

*7 ด.ญ. ณัฐณิชา มูลชัย

*8 ด.ช. ชนาพัทธ์ กาละภักดี

*9 ด.ช. จิราธิป แก้วเขียว

*10 ด.ญ. ศิริรัตน์ ช่วงกลาง

*11 ด.ญ. ริสา พิมฉิม

12 ด.ญ. ณัฎฐธิดา มั' นกิจ

13 ด.ช. ธีรภัทร ทัศนัย

จังหวัดชัยนาท

8 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

1 ด.ญ. วิมลภัทร เลี [ยงบุตร

2 น.ส. เบญจณี สารภาค

9 โรงเรียนสาครพิทยาคม

*1 ด.ญ. วรรณรดา วงษ์เกลี [ยง

จังหวัดนครนายก

10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
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*1 ด.ญ. ชฎาพร อุสาขะ

*2 ด.ญ. ชดาพร ควรถนอม

*3 ด.ญ. ยิปซี กลํ'าคลัง

*4 ด.ญ. ปุญญิศา รอดเกตุกูล

5 น.ส. พรรษมล อรทัย

6 นาย อภิรักษ์ อิ'มอารมณ์

*7 น.ส. นิธิวดี ศรีเมือง

11 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

*1 ด.ช. วัชพล ไชยกวงชา

*2 ด.ญ. สุพรรษา ทางธรรม

3 ด.ช. สิทธิพล พิรุฬ

4 ด.ญ. ธารใส ภักดี

5 ด.ญ. นฤนาถ พิมพ์รูป

6 ด.ญ. พัชรธิดา บุญญาอาภากิจ

7 ด.ญ. ชนัญญา ปราณีตพลกรัง

8 ด.ญ. พลอยชมพู เธียรชาติสกุล

9 ด.ช. อภิรักษ์ พิมพ์รูป

10 ด.ญ. ภัณฑิลา รุ่งสว่าง

*11 น.ส. วราทิพย์ ยะสุริยา

*12 น.ส. ฐานิดา พิรุฬ

*13 น.ส. พรภิมล แช่มมา

*14 น.ส. เสาวลักษณ์ นาคเล็ก

*15 นาย วัชรากรณ์ พรมสอน

*16 นาย พชรพล สันติเลขวงษ์

12 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

1 ด.ญ. พรชนก ดอนซ้าย (online)



หน้าที'  5

*2 นาย ณัฐพล ราศรี (online)

13 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ช. นันทวุฒิ สาลีกัน

2 น.ส. พัชมณ แก้วบุญเมือง

14 โรงเรียนวัดพรหมเพชร

1 ด.ญ. ปานชนก ปริตติพงษ์

จังหวัดนครปฐม

15 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา

1 น.ส. สุนิสา บูชา

2 นาย อิทธิพล คงแก้ว

16 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

*1 ด.ช. จิรายุ เทียนไพร

2 ด.ญ. ดวงพร เคนโสม

3 ด.ญ. กัญญารัตน์ ประสพสุข

17 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน

1 ด.ญ. วราพร มั' นคง

2 ด.ญ. รัตนากร ปอดตั[ง

3 ด.ญ. กมลวรรณ เซี'ยงฉิน

จังหวัดนครสวรรค์

18 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1 ด.ญ. สุดารัตน์ มาศรี

2 ด.ญ. สุธินา ปัญญาเฉียบ
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3 น.ส. อภิญญา ชัยอํานาจ

19 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

*1 ด.ญ. นนท์ธิชา ไผ่เถื'อน

*2 ด.ญ. ชนิสา สีคํา

*3 ด.ญ. ศศิวิมล ศิริธีรพัฒน์

*4 ด.ญ. บุษรินทร์ พวงแก้ว

*5 ด.ช. ชัยสิทธ̂ิ ศรีอารยชาติ

*6 ด.ช. ปรเมศวร์ พูนกระโทก

*7 ด.ญ. วิภาดา พูนกระโทก

*8 ด.ช. ชัยรัตน์ ศรีอารยชาติ

*9 ด.ช. กวิน ธรรมเกษา

*10 ด.ช. พัสกร ทองดุล

*11 ด.ญ. กัญญาวีร์ วานิชวันธ์

*12 ด.ญ. ประนอม เรื'องจีน

*13 ด.ช. อนุสรณ์ ชมพุก

*14 ด.ช. แม็ก กษิดิศวรเดช

*15 ด.ช. อุณหิสส์ จันทร์ใหญ่

*16 ด.ช. สิริภิญโญ มุกดา

*17 ด.ช. ธนากร มุสะเกตุ

*18 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ช่างลอง

*19 ด.ญ. พลอยมณี เปลี'ยมมูล

*20 ด.ญ. รมย์รวิน สิงห์คําคูณ

*21 ด.ช. วายุภัทร รักเมือง

*22 ด.ญ. อนัญญา ศรีวารี

*23 ด.ญ. ศิริวรรณ ดวงชื'น

*24 ด.ญ. วรกมล ทองดูศรี

*25 ด.ช. ศิวกร เมฆอํ'า
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*26 ด.ญ. ระย้า จันทร

*27 ด.ช. ภูวนัย บุบผา

*28 ด.ญ. ชลธิชา คุ้มครอง

*29 ด.ช. นาวิน ทับมาก

*30 ด.ญ. สโรชา หิรัญยากาศ

31 ด.ช. อานนท์ ศรีทอง

32 ด.ช. ธนศาสตร์ ถิระการ

33 ด.ช. อภิวัฒน์ รักศรี

34 ด.ช. คณพศ วัฒนาจารุพงศ์

35 ด.ญ. ญาณิดา อ่อนสําลี

36 ด.ช. วรัญoู เอมแย้ม

37 ด.ช. สิปปกร จันทร์เชื [อ

38 ด.ญ. สุมินตา แฟงแย้ม

39 ด.ญ. เจนจิรา ทาแป้ง

40 ด.ญ. อาทิตยา ทัดอยู่

41 ด.ญ. ชลลดา ไชยโคตร

42 ด.ช. นิธิ สมมีย์

20 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

*1 ด.ช. ธนกฤต มาสวิฑูรย์

*2 ด.ญ. จิดาภา แสงสินไชย

*3 ด.ญ. พัชราภา พรหมทอง

*4 ด.ญ. บุษกร แย้มกันชู

*5 ด.ญ. นฤพร คําเหล็ก

6 ด.ช. กฤษฎา คันธชิต

7 ด.ญ. โสภิดา ศรีจันทร์

8 ด.ญ. สุกัญญา คุ้มประเสริฐ

9 ด.ญ. ชนชนก จาสันเทีq ยะ
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10 ด.ญ. วาลิณี โปรยโคกสูง

11 ด.ญ. นลินรัตน์ ธีวราภัคดิพงศ์

12 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ ศรีวงศ์สุวรรณ

13 ด.ช. ธันวา คําแจ่ม

14 ด.ญ. สุนิตรา ศักด̂ิทอง

15 ด.ช. พงษพัฒน์ ศรีพิบูลย์บัติ

16 ด.ญ. พรพิมล เผือกขุนชร

17 ด.ช. ภคิน ดวงดี

18 ด.ญ. พัทธวรรณ พุมมาลา

19 ด.ญ. กุลธิดา น้อยบุญชู

*20 นาย ธนากรณ์ จันทร์นาม

*21 น.ส. กมลวรรณ ขําประไพ

*22 น.ส. ปัณธิตา กลิ'นบุญ

*23 นาย วชิรวิชญ์ เป็นยินดี

*24 น.ส. กาญจนา คําแจ่ม

*25 น.ส. ธิดารัตน์ แสนรําบุญ

*26 น.ส. ชนมน พุกําพันธ์

*27 นาย ณัฐกิตต์ วุฑฒยากร

*28 น.ส. ตะวันฉาย คงเจริญ

*29 น.ส. อนิศรา รุ่งนาค

*30 น.ส. ดวงเดือน พรหมพานิชย์

*31 น.ส. ดวงดาว พรหมพานิชย์

*32 น.ส. เกวลิน สุขเกิด

33 น.ส. ชลฏา จาสันเทีq ยะ

34 น.ส. กัญญา แข็งสาริกรรม

35 น.ส. จิรนันท์ พวงสมบัติ

36 น.ส. กัญญารัตน์ แสงสว่าง

37 น.ส. สุพรรษา นิลสนธิ
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38 น.ส. วิลาสินี ตรีอินทอง

39 นาย พิสิษฐ์ อินเผื'อน

40 นาย รัตนธิเบศร์ เข็มเพชร

21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

*1 ด.ช. ณัฐนันท์ ปั[นนาค

2 ด.ญ. จันจิรา หงษ์ทอง

3 ด.ญ. ขวัญสุดา สุขสมบัติ

22 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

*1 ด.ญ. ชลธิชา บุญจิตร

*2 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศรีม่วง

*3 ด.ญ. สุธานันทร์ ทองยา

*4 ด.ญ. ณิชากรณ์ ทองแถม

*5 น.ส. สายฝน ชะนะ

*6 ด.ญ. ไพลิน เขตกิจ

*7 ด.ญ. กรองทอง (ไม่มีชื'อสกุล)

*8 ด.ญ. อรปรีญา แสนมงคล

*9 ด.ญ. ปิยาภร เฟื' องฟู

*10 ด.ญ. พิชนก บุญหล้า

*11 ด.ญ. อัจฉรา บัวบุญ

12 ด.ญ. นริศรา จันทร์กระจ่าง

13 ด.ญ. กชกร สินอําพล

14 ด.ญ. เนตรดาว ฟุ้งสุข

15 ด.ญ. ศิริวรรณภา ชัยชนะ

16 ด.ญ. ลักขณา พันธุวงศ์

17 ด.ญ. หทัยรัตน์ คงไทย

18 ด.ญ. วรรณภา พุ่มมี
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19 ด.ช. พิพัฒน์ สอาดหัว

20 ด.ช. จักรกฤต จิตรเกษม

21 ด.ช. ธนวัฒน์ ดีโคกน้อย

22 ด.ช. กิตติคุณ รอดประเสริฐ

23 ด.ญ. อภิชญา พันธุวงศ์

24 ด.ญ. สวรรยา ทองเนียม

25 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เพื'อ ด.ญ.พิม

26 ด.ญ. พรทิพา อาจเอื [อ

27 ด.ญ. อินทิรา เพ็ชรฉลู

23 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

*1 ด.ญ. จิราภรณ์ อยู่สนิท

*2 ด.ช. ศิวานนท์ ฉิมดี

*3 ด.ญ. ญารินดา เชียงเงิน

*4 ด.ญ. กชวรรณ ภัทรเกียรติสรร

*5 ด.ช. ทิวากร บัวแก้ว

24 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํZาโพใต้

*1 ด.ญ. พรนภัส พุทธา

*2 ด.ญ. ศศิพร จรัสวิริยะกุล

*3 ด.ญ. นภาวรรณ เกิดลอย

4 ด.ญ. ศุภกานต์ หมื' นวงษ์

5 ด.ช. นิดตพา แป้นสุข

25 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

*1 ด.ญ. เพชรดา จุมพล

*2 ด.ช. อนาคิน พุ่มสอาด

*3 ด.ช. ซอรนันท์ ซอ
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*4 ด.ช. สุภวัฒน์ กองฤทธ̂ิ

*5 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กัณทวงค์

*6 ด.ญ. สิริรัตน์ เกศรัตน์

*7 ด.ญ. ไอรดา วัฒนสมบัติ

*8 ด.ญ. เบญญาภา สนธิรักษ์

*9 ด.ช. ภูมินทร์ แดงประเสริฐ

*10 ด.ช. พิณคเนตร์ จันทารักษ์

*11 ด.ช. สุรศักด̂ิ แก้วสารพัดนึก

*12 ด.ญ. ดาริกา คงอยู่

*13 ด.ญ. ชลลดา อุปละนาละ

*14 ด.ช. ภูริทัต มั' นสุทธ̂ิ

15 ด.ช. ชนัญoู สิงห์ขุนทด

26 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

*1 ด.ญ. นานาพร เพชรพลาย

2 ด.ญ. สุพิชญา จันจําปา

3 ด.ช. ประจักษ์ เท่งจุ้ย

4 ด.ญ. สุพัตรา บางพลอย

5 ด.ช. ณภัทร ช้างหิน

*6 น.ส. พรรณราย สุกใส

7 นาย ดารกูล เรืองศรี

8 น.ส. สุพิชญา รักพงษ์

9 น.ส. เนตรนภา มาสิงห์

10 น.ส. รัตนา สว่างประทีป

11 นาย ภาคภูมิ ยอดอินทร์พรหม

12 น.ส. ธันย์ชนก สว่างนางโส

13 นาย พงศกร สุขสวัสด̂ิ
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27 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

*1 ด.ญ. ศรัญญา ปานจักร์

*2 ด.ช. พันธวัช เพ็ชรเกิด

*3 ด.ญ. มารีย์พร ชัยฤทธ̂ิ

*4 ด.ญ. ดวงแก้ว ป้องสมาน

*5 ด.ญ. ปัทมพร ดีอิ'ม

*6 ด.ญ. ภาวิณี บุญศิลป์

*7 ด.ญ. ณัฐพิชา พุททอง

*8 ด.ญ. กัญญากร ประชุมเทศ

*9 ด.ญ. นภัสษร อัตตะวิริยะสุข

*10 ด.ญ. ชุติมา เศษสรี

*11 ด.ญ. ฐิติพร จันทรานุสรณ์

*12 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ศิลปชัย

*13 ด.ช. ทรัพย์สิทธ์ สุขยิ [ม

*14 ด.ญ. นุชนาถ บุญสิงห์

15 ด.ญ. ชุติมา กลัดนุ่ม

16 ด.ญ. จิดาภา ดีเต่า

28 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

*1 ด.ญ. ธิษณามดี พฤฒิธาราชัย

*2 น.ส. โสภาวดี หมอแจ่ม

*3 น.ส. วิภาวรรณ เหล่ารอด

*4 นาย นนธวัช งิ [วเมน

*5 น.ส. อรวรรณ คงสําราญ

*6 น.ส. ณัฐวรรณ มากผ่อง

29 โรงเรียนบ้านคลองนํZาโจน

1 ด.ช. เอกราช แก้วไทย
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2 ด.ญ. พรฤดี อัสถิ

3 ด.ญ. กนกวรรณ์ มั' นคงสุข

4 ด.ช. ธนากร คําอิง

5 ด.ญ. อรุณี ราหุล

6 ด.ญ. ปวันรัตน์ ทองดี

7 ด.ญ. พัชรีพร ไวชนะกิจ

8 ด.ญ. ลภัสรดา รัตนวงษา

9 ด.ญ. สุภาวิดี ปักษา

10 ด.ช. ภูธเนศ เชิงไพร

11 ด.ญ. ชนิกา เก่งกสิกรณ์

12 ด.ญ. อภิณญา ชัยพัฒน์

13 ด.ช. วีระพงศ์ บรรจง

14 ด.ช. ฐิติพงศ์ คําพร

15 ด.ช. ณัฐพงศ์ เกตุเมฆ

16 ด.ช. ภูชิชย์ พิมพา

30 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

*1 ด.ญ. นคริดา ลิมประไพ (online)

31 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

*1 ด.ญ. ฐิติชญา ยงเขตการณ์

*2 ด.ญ. หนึ' งหทัย นวะสิมมา

32 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

1 ด.ญ. ศิริภัทร แก้วนิ' ม

2 ด.ญ. พินท์ธิตา พิณสาย

3 ด.ญ. หทัยกานต์ คงบุญ

4 ด.ญ. รุจิภา ศิริใย
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5 ด.ญ. สิริพัดชา ศรีมหรรณ์

6 ด.ญ. วรัญญา ล้อมวลีรักษ์

7 ด.ช. อนุชา กองแก้ว

8 น.ส. ลลิตา โพธ̂ิศรี

9 น.ส. อารีญา จันทร์อิ'ม

33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

*1 ด.ญ. ชาลิสา ศิริใย

*2 ด.ญ. ธมนวรรณ บรรดาศักด̂ิ

3 ด.ช. มกรา กึม

4 ด.ญ. วันวิสา ชูศรีขวัญ

5 ด.ญ. สิรินทรา จันทร์พูล

*6 น.ส. ณัฐนันทพร ต่วนชะเอม

*7 น.ส. ปนัดดา กําแพงนิล

*8 น.ส. ยลรดา เชยจันทร์

*9 น.ส. นันทนารัตน์ หอมชื [น

*10 น.ส. วีรวรรณ ขวาชัยวี

*11 น.ส. รุ่งรัตน์ ตินชาติ

*12 น.ส. นวพร แช่มสอาด

13 นาย นันทวัฒน์ รามณี

14 นาย คุณากร วงษ์ประดิษฐ์

15 นาย ชนกันต์ ดีโนนอด

16 นาย ประวิทย์ อันบุรี

34 โรงเรียนหนองโพพิทยา

*1 ด.ญ. ปาณิศา อิ'มสําราญ

*2 ด.ญ. ประครองธรรม สวยศรี

*3 ด.ญ. วรกันต์ สังข์ทิพย์
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4 ด.ญ. วิภา น้อยพรม

5 ด.ช. พนัส ทองเอม

6 ด.ช. ณัฐนันท์ จิตหาญ

7 ด.ช. เพชรเอก ปิ' นทอง

8 ด.ช. ชัยวัฒน์ ไล้ทอง

9 ด.ญ. สิริวิมล แซ่ตัqน

10 ด.ญ. ณัฐสุดา คําจริง

11 ด.ญ. ศิรินภา สมบัติ

12 ด.ญ. ธมนวรรณ ปูชณียกุล

13 ด.ญ. สุรีพร จันทร์อยู่

14 ด.ญ. เนตรชนก พยอม

15 ด.ญ. ชนันพร คาวี

35 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

*1 ด.ช. พรธนากรณ์ แซ่โค้ว

*2 ด.ญ. กัญญาณัฐ มงคลสน

*3 ด.ช. ณรงค์ชัย แสงทอง

*4 ด.ช. ณฐพล ศรประจักร์ชัย

*5 ด.ญ. กมลชนก หนูหงษ์

*6 ด.ญ. ภัทรศยา จันทร์สุวรรณ์

*7 ด.ช. ภัทวุธ บุตรเทศ

*8 ด.ช. อภิวัฒน์ คงแสง

*9 ด.ญ. กมลวรรณ วารินินทร์

*10 ด.ญ. กมลชนก ทองนพ

*11 ด.ญ. ปาริฉัตร ฤทธ̂ิเต็ม

*12 ด.ญ. สุพรรณษา เกิดปาน

*13 ด.ญ. นํ[าฝน (ไม่มีชื'อสกุล)

*14 ด.ญ. ธวัลรัตน์ พรหมตระกูล
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*15 ด.ญ. สุภาภรณ์ เจตเกษกิจ

*16 ด.ญ. จุฑามณี ดีพิจารณ์

*17 ด.ญ. จิรภัทร ศยามานนท์

*18 ด.ญ. นภัสวรรณ แซ่ตัน

*19 ด.ญ. วรรณษา บานเพียร

*20 ด.ช. พงศ์กร สุขเกษม

*21 ด.ญ. นลินนิภา สุขเสริญ

*22 ด.ญ. กมลทิพย์ ใจยา

*23 ด.ญ. เขมจิรา จตุพร

24 ด.ญ. เลิศวิไลลักษณ์ คงวิภาค (online)

25 ด.ญ. กันยารัตน์ จันทร์ฉํ'า (online)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

36 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

*1 ด.ญ. ชลิตตา แตงอ่อน

*2 ด.ญ. ปลิตา ทองภู

*3 ด.ช. กนกพล เมฆหมอก

*4 ด.ญ. นริทรา ศิริจันดา

*5 ด.ญ. ดนยา โป๊ะขันที

*6 ด.ญ. สุภาภรณ์ วิชาชัย

*7 ด.ญ. อรษา ธรรมปรีดา

*8 ด.ช. รพีภัทร ภูพวก

*9 ด.ญ. กัญญารัตน์ หินอัคคีเดช

*10 ด.ญ. สุลีภรณ์ วิชาชัย

*11 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทนา

*12 น.ส. สุธิดา ลาแท่น

*13 ด.ญ. พรทิพย์ โกษะ

*14 ด.ญ. ชาลิสา บุญเกิด
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*15 ด.ญ. วราภรณ์ จันทร์ประดิษฐ์

16 ด.ช. พิชชากร สอนโพนงาม

17 ด.ช. กฤษณพงศ์ ศรีอัดชา

18 ด.ญ. ขวัญฤทัย เชื [อรุ่ง

19 ด.ญ. พนิดา ยามเย็น

20 ด.ช. นลธวัช อุปนันท์

21 ด.ช. จักรพันธ์ุ ขําวิจิตร

22 ด.ญ. อภิชญา คงสมบัติ

23 ด.ญ. ขวัญหทัย คําวงษ์

24 ด.ญ. กะรัตเพชร สุวรรณฤทธ̂ิ

25 ด.ช. อลังกาล แจ่มสว่าง

37 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา

*1 ด.ช. รัชตะ พิมพ์ภักด̂ิ

*2 ด.ญ. อิศราพร สุภิสิงห์

3 ด.ญ. สุพรรษา สร้อยสุวรรณ

4 ด.ญ. พัชรินทร์ พ่วงเพ็ชร

5 ด.ช. บุณยวีร์ กิจมล

38 โรงเรียนวัดทางยาว

*1 ด.ญ. ธิดาพร กรวิจิตร์

*2 ด.ญ. ทิพวรรณ หอกลอง

*3 ด.ช. ปิยชนน์ คานอ่อน

*4 ด.ช. ธนกร ต้นดี

*5 ด.ญ. ปิยธิดา สุขสุเมฆ

*6 ด.ญ. นปภา กรีชาลี

*7 ด.ช. พงศภัค เกตุมุต

*8 ด.ช. สวิตต์ แน่นหนา
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*9 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ช่วยประคอง

*10 ด.ช. สิทธินนท์ ปิ' นสุข

*11 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ วงษ์จํานง

12 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ มั' นคํา

13 ด.ญ. วสุสิริภัณฑ์ ชนประชา

14 ด.ช. ธนพัฒน์ โกษะ

15 ด.ช. ทินภัทร จันโท

16 ด.ญ. กฤษชนกณ์ พรสิทธิ

39 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธ̀ิ)

*1 ด.ญ. ศศิธร ก่อเกษมสิน

*2 ด.ช. ธวัชชัย วิไลแก้ว

*3 ด.ญ. กัญญารัตน์ สืบบุญ

*4 ด.ญ. ศิริมล กิจวรรณี

5 ด.ญ. ณีรนุช สืบบุญ

6 ด.ช. วรรณกร บุ้งจันทร์

7 ด.ญ. ปัทมา นาคทอง

8 ด.ช. ณรงศักด̂ิ สงวนทรัพย์

9 ด.ช. วรวิชร์ ทรัพย์สิริ

40 โรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)

1 ด.ญ. กัลยรัตน์ สามพ่วงบุญ

2 ด.ญ. นํ[าฝน คํานวนเดช

3 ด.ญ. สิริรัตณ์ เงินยวง

4 ด.ญ. ประภัสศร หมีสกุล

จังหวัดพิจิตร

41 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
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*1 ด.ญ. ปริตา แก้วเอี'ยม

*2 ด.ช. เลิศสิน บินจรัญ

*3 ด.ญ. สุวรา วิสาสะ

*4 ด.ช. นุกูล ป่าจันทร์

5 ด.ช. ธนวินท์ บินจรัญ

6 ด.ช. ดนัยเทพ เจริญศรี

7 ด.ญ. ญดาพร รังสัง

42 โรงเรียนทุ่งโพธ̀ิพิทยา

*1 ด.ญ. ธิดาพร ชาญสนาม

2 ด.ญ. ศศิโสม เทศยิ [ม

3 ด.ญ. พลอยชมภู อะโนมา

4 ด.ญ. นฤมล ศรีสุพรรณ

5 ด.ญ. วิรัชยา โม้น้อย

6 ด.ญ. พรรณทิวา สืบสิงห์

7 ด.ช. รัฐพงศ์ ดิษฐเกษร

8 ด.ช. ณกรณ์ กันดี

9 ด.ช. อาทิตย์วราห์ เกษมญาติ

10 ด.ช. สรัล บุรานผาย

43 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร

*1 ด.ญ. วาสนา อาสาขัน (online)

*2 ด.ญ. วรรณกร อินปินตา (online)

*3 ด.ญ. นาฑาญา โลมสนธิ (online)

*4 ด.ช. ศุภโชค ลําปะละ (online)

*5 ด.ญ. ทับทิม แซ่เส็ง (online)

*6 ด.ญ. ศศิวิมล ลี [สมบัติ (online)

*7 ด.ญ. ญาณิศา ชูประสิทธ̂ิ (online)
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*8 ด.ญ. วรรณิศา ณ ระนอง (online)

*9 ด.ญ. พรทิมา  เครือฟัก (online)

*10 ด.ญ. สุภาวิดา ไผ่โสภา (online)

*11 ด.ญ. ธัญญา กลํ'าทวี (online)

12 ด.ญ. นวลวรรณ ดรพล (online)

13 ด.ญ. นิลยา แสงทอง (online)

14 ด.ญ. กรวิชญ์  ตรึกตรอง (online)

*15 นาย พสธร พิทักษ์อร่ามวงศ์ (online)

*16 น.ส. พัชรพร ดลมินทร์ (online)

*17 น.ส. ภูสุดา เกิดกลิ'น (online)

*18 นาย อดิศร ชูประสิทธ̂ิ (online)

*19 น.ส. จุฑาภรณ์ หมายเทียมกลาง (online)

*20 นาย สงกรานต์  ศรีอุทัย (online)

*21 น.ส. อําไพร แขกแปลก (online)

*22 น.ส. วราภรณ์ ชาลี (online)

23 นาย วทัญoู ผูเหล็ก (online)

24 น.ส. อัจฉรา ชมบุญตา (online)

25 น.ส. ดวงธิดา ศิลาพจน์ (online)

26 น.ส. เสาวรัตน์ แสงทอง (online)

27 น.ส. แพรวขวัญ ดรพล (online)

44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

1 ด.ญ. อรณิชา สารไสยา

2 ด.ญ. อริณยากรณ์ อัศวีนารักษ์

3 ด.ช. พงศธร ธํารงปฏิภาณ

*4 นาย ปกรณ์ จุลพันธ์

*5 น.ส. ภัทราวดี พิมพ์ทอง

*6 น.ส. ปุณยาพร ฉิมวรรณ
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*7 น.ส. กนกภรณ์ จันทร์อินทร์

*8 น.ส. ปภาดา มะโนสา

9 น.ส. พรพรรษา เอกจิต

10 น.ส. พิชามญช์ุ อ่อนศรี

11 น.ส. ณัฐปภา เจริญวุฒิกุล

12 น.ส. จุฑาพัชร ฐานโพธ̂ิ

13 น.ส. อลิชา วิริยะพันธ์

14 น.ส. ชนนิกานต์ สอนน้อย

15 น.ส. นํ[าฝน รวบยอด

16 นาย กิตติศักด̂ิ เกตุหอม

45 โรงเรียนบางลายพิทยาคม

*1 น.ส. ศศิกานต์ สิงหะคเชนทร์

*2 น.ส. นุชนางค์ นครประสาท

*3 น.ส. ชลลดา แก้วเกตุ

*4 น.ส. จารุพร พันนิน

*5 นาย กิตติธัช บุญนิตย์

*6 น.ส. กัญญานุช โยมา

*7 นาย ธีร์ธวัช แท่งทอง

*8 น.ส. พรนภัส งามสม

9 น.ส. วันเฉลิมพร วันเชาว์

10 น.ส. พรนภา ทองกลํ'า

11 น.ส. รุ่งนภา พรหมอยู่

46 โรงเรียนบ้านวังพร้าว

1 ด.ช. ราเมศวร์ เรืองฤทธ̂ิ (online)

2 ด.ช. อภิสิทธ̂ิ สระทองแก้ว (online)

3 ด.ช. พิชญะ โพธาราม (online)
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4 ด.ช. กรวิชญ์ วงษ์พงษ์ (online)

47 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

*1 ด.ญ. ณัฐพร พัฒนผล

*2 ด.ช. นที นํ[านวล

*3 ด.ญ. ภัทรมน สุขเทศ

48 โรงเรียนวังก้านเหลือง

1 ด.ญ. ปาริฉัตร ปานสุวรรณ

2 ด.ญ. ปิยะดา จรรยา

3 ด.ช. ปฐมพงษ์ อาจหาญ

4 ด.ช. ธนวัฒน์ โสภา

49 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

*1 ด.ญ. ณัฐธิดา มูลธิ

*2 ด.ญ. ชนม์นิภา เวชชะ

*3 ด.ญ. มธุรส กะอาจ

*4 ด.ช. เดชาโชติ ไชยคําภา

*5 ด.ช. สุรเชษฐ์ สิสาริกรณ์

6 ด.ญ. ธัญสุดา คําแก้ว

50 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

*1 ด.ช. สรวิชย์ จันทร์รวม

*2 ด.ญ. สุภัสสร น้อยพันธ์

*3 ด.ช. โชติกา บุญเกิด

*4 ด.ญ. วริศรา บัวหลวง

*5 น.ส. วศินี เมฆโต

*6 น.ส. เบญจวรรณ บริรัตน์
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51 โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า

*1 ด.ช. พีรวิชญ์ ดิษทอง

*2 ด.ช. กรณ์ดนัย ผลมหา

*3 ด.ญ. กรกมล กระสังข์

*4 ด.ญ. สุพิชชา พันระณา

*5 ด.ช. สรอรรถ สงวนสิน

*6 นาย วรพล บุญคุ้มอยู่

*7 นาย อภิรักษ์ แสงรัตน์

*8 นาย วรวุฒิ กุลจันทร์

*9 นาย วรโชติ ราชบุรมย์

*10 นาย พีรภาส ธรรมวิศาลศิลป์

*11 นาย ศุภกฤษ์ ชัยพิมนภัทร์

52 โรงเรียนวัดวังแดง

1 ด.ญ. กรวรรณ ไพศาลธรรม (online)

2 ด.ญ. จรัสศรี นาทันใจ (online)

3 ด.ญ. ธิยาภรณ์ ภูท้วม (online)

4 ด.ญ. วรกัญญา ยุติธรรม (online)

5 ด.ญ. ปนัดดา ถอดศรี (online)

53 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

1 ด.ญ. ชุติภา มีธรรม

*2 น.ส. มรกต ทรัพย์ประเสริฐ

*3 น.ส. ชื'นชนก ลาปะ

*4 น.ส. นันทิพร มโหฬาร

*5 น.ส. ศุภิสรา มีธรรม

*6 น.ส. รัตน์ดาว ยะใจ
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*7 น.ส. ญาณัจฉรา ผึ [งอุ่น

*8 น.ส. เนาวรัตน์ ปรางทอง

9 น.ส. นภัสสร ผึ [งอุ่น

10 น.ส. อภิญญา พันชนะ

11 น.ส. วันวิสาข์ เชียงสา

12 น.ส. ภาวิดา เขียวยิ'ง

13 น.ส. หนึ' งนุช ถาวรรัมย์

54 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

1 ด.ญ. วนิดา จินตนา

*2 น.ส. อภิชญา ศรีทอง

*3 น.ส. สุมิตรา มหามาตย์

*4 น.ส. กานติมา อินมี

5 น.ส. มณีรัตน์ พิมพ์ศรี

จังหวัดพิษณุโลก

55 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

1 ด.ญ. ธัญชนก สาดสี

2 ด.ญ. ศรัณย์พร รุจิโฉม

3 ด.ญ. กิตติวรรณ สมบัติ

4 ด.ญ. ชลธิชา บุญยัง

5 ด.ญ. ชมพูนุท ชุมภู่

6 ด.ช. ธนกฤต ศรีธรรมมา

7 ด.ช. ศิวัฒน์ กันยาประสิทธ̂ิ

56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

1 น.ส. มณีรัตน์ แซ่จัง

2 น.ส. ศศิกานต์ แซ่สง
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3 นาย อนัน แซ่วื'อ

4 น.ส. วาสนา มินตา

5 น.ส. พิยดา แซ่วื'อ

6 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ลี

7 น.ส. ชุติมา แซ่หา

8 นาย แสนสุข เพชรพิบูรณ์

9 นาย ธนากร แซ่เถา

57 โรงเรียนหนองพระพิทยา

1 น.ส. ภิริษา ยิ [มสรวล

2 น.ส. สุภาภรณ์ ศักด̂ิแก้วมณี

จังหวัดเพชรบูรณ์

58 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

1 น.ส. มยุริญ วงศ์ชนิตว์กุล

59 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

*1 น.ส. สุธารัตน์ แต้มด่านกลาง

2 น.ส. พิสมัย รุ่งเรืองศรี

3 น.ส. จุฑามาศ แก้วระวัง

60 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

1 น.ส. วันวิสา บัวดี

2 น.ส. ปรียาภรณ์ แก่นเกลี [ยง

3 น.ส. ภาพิมล รงค์สันเทียะ

61 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

1 ด.ญ. ณิชาพัชร์ ชานนท์
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62 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

1 ด.ญ. รุ่งลาวัลย์ อยู่เสดียง

2 ด.ญ. ศิริลักษณ์ อินนุชิต

3 ด.ญ. ศิริวรรณ์ อินนุชิต

4 ด.ญ. ณฤดี วัชรเมธาวี

5 ด.ญ. อรวรรณ จันทร์เตื'อย

6 ด.ญ. ชุติมา แสงเพชร

7 ด.ญ. พลอยฉัตร จูมสันเทียะ

8 ด.ญ. นิลาวรรณ มาแก้ว

9 ด.ญ. เยาวรักษ์ พักตรใส

10 ด.ช. ณัฐชนันท์ วันชม

11 ด.ญ. เจนจีรา ตีบอ่อน

12 ด.ช. ณัฐพงศ์ จักคําเต็ม

13 ด.ช. ปวิตร ศรีทา

14 ด.ช. ชินวัต พิมพ์กา

15 ด.ญ. สุชาดา ถือชัยภูมิ

*16 น.ส. อรอมล บุตรดี

*17 นาย ธนวันต์ เหล็กเลย

*18 น.ส. จตุพร อินทร์รอด

*19 น.ส. สิริพร ภู่เทศ

*20 นาย พิสิทธ̂ิ ขาวเมือง

*21 นาย ธีรภัทร เผือกหอม

22 นาย ณัฐพงศ์ พูลเกลี [ยง

23 น.ส. วิจิตรา ถือชัยภูมิ

63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

*1 นาย กันตินันท์ แซ่เล้า
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*2 นาย เกรียงศักด̂ิ แซ่เล้า

*3 นาย ติณณภพ สนมฉํ'า

*4 น.ส. ปิยะธิดา เสนากร

*5 น.ส. ภูษณิศา วัฒนรัตน์

*6 น.ส. ลลิตา อยู่คอน

*7 น.ส. วัลภา สว่างแสง

*8 น.ส. ณัฐริกา ชะมาลัย

*9 น.ส. วิภาพร แซ่หลอ

*10 น.ส. กนกพร แซ่เถา

*11 น.ส. อรพินท์ สีสุก

12 น.ส. อรนุช มาเยอะ

13 น.ส. จิตรลดา ช่างประดิษฐ์

14 น.ส. พัชราภา สุ่นจันทร์

15 นาย เอนก ศรีไพรสนท์

16 น.ส. ภัทรธิดา พงษ์แก้ว

17 นาย พิศาล ทองคํา

18 นาย ณภัทร ศักด̂ิขุนทศ

19 นาย ณัฐกิตต̂ิ วงศ์วิริยชาติ

20 น.ส. วรพัชร ปิยะธีรธิติวรกุล

21 นาย เฉลิมเกียรติ ศรีคันธมาส

64 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

*1 น.ส. ดวงพร แซ่ย่าง

*2 น.ส. อรนุช พุฒิพร

*3 น.ส. ดวงพร บัวระภา

*4 น.ส. สิริลักษณ์ โกษาวัฒนกุล

65 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
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*1 น.ส. วรฤทัย อย่างยอดเยี'ยม

*2 นาย นํ[าเพชร คงศิริ

66 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

*1 ด.ญ. กัญจนพัชร์ สําราญ

*2 ด.ญ. อรัญญา นามรอด

3 ด.ญ. ศิริจันทร์ สีสันงาม

4 ด.ญ. วารุณี ไร่ดี

5 ด.ญ. ลักษิกา บุสิงห์

6 ด.ญ. ฐิติยา พรมตู้

*7 น.ส. ธารารัตน์ แก้วตา

*8 น.ส. สุดารัตน์ หมวกชา

*9 นาย จิรศักด̂ิ คําจิตร

67 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

*1 ด.ช. สิทธิศักด̂ิ นมขุนทด

*2 ด.ญ. จิราภรณ์ ช้างน้อย

*3 ด.ญ. สุชัญญา ช่วยสงค์

*4 ด.ช. ปรัชญา ชอบมะรัง

*5 ด.ญ. วริษา พูนสุวรรณ์

*6 ด.ช. ธนวัต คนเลียบ

7 ด.ช. เอกพิชัย แปงวัด

8 ด.ญ. ณิชาภา ชีพันดุง

9 ด.ญ. พรรณทิวา พรมจันทร์

10 ด.ช. วรากร เขียนขุนทด

11 ด.ช. อติชาติ ต้นสกุล

12 ด.ญ. สุพิชฌาย์ อยู่สําราญ

13 ด.ญ. รุ่งนภา อินทร์เจริญ
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14 ด.ญ. กานต์พิชชา ชะนุดรัมย์

15 ด.ญ. ชญาภา วาชัยศรี

16 ด.ญ. กัญญาพัชร โตสุข

17 ด.ญ. ฐิตินันทา บุญเพ็ง

18 ด.ญ. อัฐภิญญา พิมพิศาล

19 ด.ญ. นิดติยา ไขอ่อน

20 ด.ญ. จิตติสุข สุริวงศ์

21 ด.ญ. สุพัตรา กิ'งนางแย้ม

*22 น.ส. อภิญญา ทูลแรง

*23 น.ส. แพรพลอย จันทร์เพ็ญ

*24 น.ส. ณัฐฑิชา ใจแสน

*25 น.ส. ปิยะรัตน์ คุณเวียง

*26 นาย อภิวัฒน์ อิ'มทองดี

*27 น.ส. ชฎาพร พันธ์ดวง

*28 น.ส. ชลลดา นิลผาย

*29 นาย เศรษฐพงศ์ เดชเรืองฤทธ̂ิ

*30 นาย ธนาโชค เกษมหา

*31 น.ส. จุฑามาศ มีจันทร์

*32 น.ส. กรรณิกา ทั' งสันเทียะ

*33 นาย สรรพวิท ทองนาค

*34 น.ส. ชุติมา ระวังไชยสงค์

*35 น.ส. กนกพร ดวงจิตร

*36 นาย พันธกานต์ ชํานิประดิษฐ์การ

*37 น.ส. สุทธาทิพย์ บือสันเทียะ

*38 น.ส. ธันยพร ประมาณ

*39 น.ส. จิราภรณ์ ใจยินดี

*40 น.ส. ลลิตา ค้ามาก

41 น.ส. จันทกานต์ คงสวัสด̂ิ
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42 นาย ชัยศิริ เทียมทอง

43 นาย ธัทชัย บุบผาโต

44 น.ส. นํ[าฝน ชมชายผล

45 น.ส. อมรรัตน์ แสงสุวรรณ์

46 น.ส. ศศิธร เสมาทอง

68 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

*1 ด.ช. ศักดิธัช เชนยะวณิช

*2 ด.ญ. ชุลีพร จันทะอินทร์

*3 ด.ช. สุทิน ดีจอม

*4 ด.ญ. ชาลิสา พิมพ์เสนา

*5 ด.ญ. ศศิพักตร์ รักโถ

6 ด.ญ. พิรญา ภักดีเจริญ

7 ด.ช. ปกร ศิริกาญจนพงศ์

8 ด.ญ. เพชรลดา ศรีมังกร

9 ด.ญ. ปัทมวรรณ จันทร์ดี

10 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี ตรีแจ่ม

*11 นาย ชิดชัย ทองแขม

*12 น.ส. ญาณภัทร รอรุ่งเรือง

*13 น.ส. มนัสนันท์ คําทิ[ง

*14 น.ส. วีนัส เยาวเรศ

*15 น.ส. ยุพาวรรณ สีสมุด

*16 นาย เกียรติศักด̂ิ บุญเพ็ชร

*17 น.ส. นริศา ตันตุลา

*18 น.ส. บัณฑิตา เหมือนมุข

*19 น.ส. ศิรภัสสร เชนยะวณิช

*20 น.ส. พัชรพร คําย้อม

*21 น.ส. พัชรพร พัธมะโนดม
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*22 น.ส. กัญญาณัฐ แก้วลุง

*23 นาย ณัฐวุฒิ บุญยืน

*24 น.ส. อรอนงค์ นวลน้อม

*25 น.ส. ณัฐชา ทองหวล

*26 น.ส. วรวรรณ ตรีกุล

27 น.ส. วราภรณ์ สายคําทอน

28 น.ส. อริสา วรศิริ

29 น.ส. ศิริณัชชา ตื[อยา

30 น.ส. สุภาวดี ปันนา

จังหวัดลพบุรี

69 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

1 น.ส. ปรารถนา ชูแสง

2 น.ส. พรพิมล มีทรัพย์

3 น.ส. อลิสา แสนสุข

70 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

*1 ด.ญ. อรณิชา สอนมาลา

2 น.ส. พัศรา ศรีขุนทด

71 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

*1 ด.ญ. พิมพ์มาดา นิตสายทอง

*2 ด.ญ. ทิพยนารี บัวชุมสุข

*3 ด.ญ. เอวิตรา นะมา

*4 ด.ญ. จันทร์สุดา เรืองวิเชียร

*5 ด.ญ. พิมพ์ธิดา นิตสายทอง

*6 ด.ญ. ภัทรพร สรไชยากร

*7 ด.ญ. กรวรรณ ศรีเจริญ
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8 ด.ญ. สิรินทรา ธงชัย

9 ด.ญ. กชกร หมื' นศรีพรม

10 ด.ญ. วรกมล หึกขุนทด

11 ด.ช. ธีระยุทธ ผุดผ่อง

*12 น.ส. ชุติกาญจน์ ปั[นโต

*13 น.ส. ชฎาภา ฉิมเล็ก

*14 นาย ณัฐวุฒิ สว่างประทีป

*15 น.ส. สุกัญญา หลายภา

*16 น.ส. กิ'งแก้ว ขิมโพธ̂ิกลาง

*17 น.ส. ณัจฉรียา หวานฉํ'า

*18 นาย รชตะ มีสกุล

*19 น.ส. ลักษณารีย์ เสาะแสวง

*20 น.ส. ธารารัตน์ หมั' นการนา

*21 น.ส. ทิพวรรณ นิตราช

*22 น.ส. ชลธิชา น้อยใหญ่

*23 น.ส. ภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล

*24 น.ส. สุรีรัตน์ บัวชุมสุข

*25 น.ส. จันทิมา เรืองวิเชียร

*26 น.ส. ทิฐินันท์ ปานเนียม

27 นาย มณัฐกาวิน แดงอาจ

72 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

1 น.ส. พรนัชชา ธนะปัด

2 น.ส. พิริษา โสภา

3 น.ส. ปนัดดา พิมพ์พรรณ

73 โรงเรียนนารายณ์วิทยา

*1 ด.ช. ศหวรรษ ประสังริโย
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74 โรงเรียนนิคมลํานารายณ์

*1 ด.ช. กันต์ธีร์ บุญลี[

*2 ด.ญ. สุวรรณี กลิ'นหอม

*3 ด.ช. ธนพร ปลายนา

*4 ด.ช. ปฏิภาญ วงศ์ไชยา

*5 ด.ช. วิชยุตม์ กองสนธ̂ิ

*6 ด.ญ. ศุภกร กุลพิมาย

*7 ด.ช. ศุทรา กุลพิมาย

*8 ด.ญ. ขวัญข้าว จันทร์หอม

*9 ด.ช. ศุภณัฐ คลํ'าอ๊อด

*10 ด.ช. อุเทนท์ สืบราษฎ์

*11 ด.ญ. รุ่งไพรินทร์ อินพัดสี

*12 ด.ช. สหพัฒน์ จําเนียรสุข

*13 ด.ช. สมยศ เรือนเพชร

*14 ด.ญ. จริณพร หลวงเขียว

*15 ด.ญ. ปิยวรรณ เรือนเพชร

*16 ด.ญ. ศุภลักษ์ ช่อประดับ

17 ด.ญ. เยาวลักษณ์ พานทอง

18 ด.ญ. จารุณี มาเยอะ

19 ด.ช. เศกสรรค์ เกณฑ์ขุนทด

20 ด.ญ. นารีรัตน์ อําไพนอก

*21 นาย นนทการ สิทธ̂ิชัย

*22 นาย อุทิศ สืบราษฎร์

*23 น.ส. อุษาวดี ดวงดาว

*24 น.ส. ณัฐธยาน์ ฟองดี

*25 น.ส. รัชติกาญจน์ ใสสุข

*26 นาย ปิยะมินทร์ พันธุรัตน์
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*27 น.ส. วรารักษ์ คตน่วม

75 โรงเรียนบ้านเขารวก

*1 ด.ญ. ศรุตา นันทะพร

*2 ด.ช. ธนภัทร เฉยโพธ̂ิ

*3 ด.ช. ภาคิน เกิดโมลี

*4 ด.ช. พุฒิสรรค์ ดีผิว

*5 ด.ญ. อริสา เดือดขุนทด

*6 ด.ญ. นิลรัตน์ มุ้ยแก้ว

7 ด.ญ. ศิริกัลยา ถุนพุฒดม

8 ด.ช. ธีระเดช แข็งฤทธ̂ิ

9 ด.ญ. ปาริศา ธัญญกิจ

76 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

*1 ด.ช. อาทิตย์ ปาลวัฒน์

*2 ด.ช. ชานนท์ โห้ธัญญะการ

*3 ด.ญ. ดวงมณี รอบรู้

*4 ด.ญ. ภัสสร ผ่องเกตุ

*5 ด.ญ. ปัทมา รัตนวงษ์มงคล

*6 ด.ญ. รวีวรรณ พรมมา

*7 ด.ญ. วีณา อ่องเจริญ

*8 ด.ญ. กมลวรรณ สวยขุนทด

*9 ด.ช. ธนากร เรือนวิไล

*10 ด.ช. ชนะภัย คําอยู่

*11 ด.ช. กรองเกียรติ บุญสนอง

*12 ด.ช. ทรงพล แก่นจันทร์

*13 ด.ช. อธิเบศ สอนเคน

*14 ด.ญ. ฐิตวรรณ แก้วสว่าง
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*15 ด.ญ. พรนภา กลิ'นราตรี

*16 ด.ญ. ชลธิชา ศรีบริบูรณ์

*17 ด.ช. ชญานนท์ เหมือนอาจ

*18 ด.ช. ปราโมทย์ พรสุวรรณ

*19 ด.ญ. สุนิษา สุพรม

*20 ด.ญ. วาสนา เจริญวงษ์

77 โรงเรียนบ้านบัวชุม

*1 ด.ญ. วชิราภรณ์ บุญศรี

*2 ด.ญ. ณิชนันทน์ ปั[นพร

*3 ด.ช. ภูวเรศ ขยันดี

*4 ด.ญ. ศรวณีย์ บุญเพิ'ม

*5 ด.ญ. ณัฐชา สระอํานาจ

*6 ด.ญ. ภัทราวุธ ศรีสมบัติ

*7 ด.ช. สุริยา ปิจัตุรัส

*8 ด.ญ. กรรณิการ์ กาญจนา

*9 ด.ญ. พิชญาพร ใจศร

*10 ด.ช. ชยังกูร โพธ̂ิดํา

*11 ด.ช. ปัญญวรรธน์ บํารุงเพื'อน

*12 ด.ญ. ศิริวรรณ รู้การนา

*13 ด.ญ. ธัญวดี สีดี

*14 ด.ญ. อิสริยาพร อนุกูล

*15 ด.ญ. นราพร ดอนประดู่

*16 ด.ช. ณัฐดนัย ใจบริสุทธ̂ิ

*17 ด.ช. อิทธิพล ศรีม่วง

*18 ด.ช. คณาธิป ดุงสูงเนิน

*19 ด.ญ. กรรณิการ์ กุดโต้ง

*20 ด.ญ. วราลี อํ'ากําเนิด
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*21 ด.ญ. อุไรวรรณ เหขุนทด

*22 ด.ญ. ณฐพร อินทร์ปัญญา

*23 ด.ช. ณัฐวุฒิ อินทร์ปัญญา

*24 ด.ช. ภัควัฒน์ พิมพาสร้อย

*25 ด.ช. ณัฐนันท์ ใจคง

*26 ด.ญ. สุภาพร ขยันดี

*27 ด.ญ. นิรชา ภาคอินทรีย์

*28 ด.ญ. ภิญญา ธรรมนาม

*29 ด.ช. ธนาพงษ์ โมกขศักด̂ิ

*30 ด.ช. พรเทพ มิดขุนทด

31 ด.ญ. พรชิตา จันทร์สิงห์

32 ด.ญ. ธัญชิดา รัตนนิคม

33 ด.ญ. พรรนิภา สีดี

34 ด.ญ. โสภา จันทร์สิงห์

35 ด.ช. บัณฑิต บ่อมีสุข

78 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว

1 ด.ช. ธรรมรัตน์ ภาคพรม (online)

2 ด.ญ. ธันยารัตน์ สําเนียงเพราะ (online)

3 ด.ญ. สุทธิดา แถวไธสง (online)

4 ด.ญ. ภณิดา จุลไธสง (online)

79 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

*1 ด.ญ. กานต์ธิดา โพธ̂ิทอง

*2 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมสุข

*3 ด.ญ. กุลธิดา ดวงจันทร์

*4 ด.ช. ณัฐพล แก้วนิล

*5 ด.ช. พิทักษ์ กรไธสง
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*6 ด.ญ. จิรกัญญา ฉิมสุนทร

*7 ด.ญ. กัญญาวดี แย้มเทศ

*8 ด.ญ. จรัญญา เหล็กเขียว

*9 ด.ญ. สุวรรณี สนิทมาก

*10 ด.ญ. ธวัลรัตน์ บุญเลิศ

*11 ด.ญ. ชนาภา ทองคําโพง

*12 ด.ช. อภิรักษ์ ฉายศรี

*13 ด.ญ. ดวงจันทร์ มีสิงห์

*14 ด.ญ. ชนม์นิภา เกตุแก้ว

*15 ด.ญ. พรพิมล ทับทิมศรี

*16 ด.ญ. สุพรรษา ช่างปลูก

*17 ด.ญ. ลักษ์ณรินทร์ ชมภูทวีป

*18 ด.ญ. ปุญญิศา สังข์อ่อนดี

*19 ด.ญ. ชมพูนุช กะวะนิช

*20 ด.ญ. สุชานุช รักธนะกิจวงษ์

*21 ด.ช. กิตติพัฒน์ วรวาท

*22 ด.ช. เจษฎา สมสุข

*23 ด.ช. ยศภัทร เสาะแสวง

24 ด.ช. เทวราช สันกลาง

25 ด.ช. ศิวกร กะวะนิช

26 ด.ช. ภูมิภาส แจ่มจ้า

27 ด.ช. ณรงค์ศักด̂ิ นาค

80 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

*1 น.ส. พิมพ์พิสุทธ̂ิ เข็มงาม

*2 น.ส. ศศิธร กลิ'นจันทร์

*3 น.ส. พรชิตา แบนขุนทด

4 น.ส. สาวิกา แสนบัวคํา
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81 โรงเรียนพระนารายณ์

1 ด.ญ. ปัณฑิตา รอดเสวก (online)

2 ด.ช. อนันทร สุกใส (online)

82 โรงเรียนพัฒนานิคม

1 น.ส. ศศิกานต์ ภักด̂ิชื'น

2 น.ส. พัชรินทร์ เหมหอมวงษ์

83 โรงเรียนลําสนธิวิทยา

*1 ด.ญ. ณัฐวิภา ภูสมนึก

*2 ด.ญ. อาทิตยา สุยะใหม่

*3 ด.ญ. พรนํ[าทิพย์ สนามทอง

4 ด.ญ. ณัฐกมล ไทยสมิง

5 ด.ญ. พรพิมล ดาบาง

6 ด.ญ. ไผ่แก้ว ทําผ้า

7 ด.ญ. ขวัญตา หวังสุดดี

8 ด.ญ. ธาริณี วงภักดี

9 ด.ช. ธีรพัฒน์ สมใจ

*10 น.ส. สุนิษา อินทรวงค์

*11 นาย ปฏิพัฒน์ ศรชัย

*12 น.ส. กาญจนา เชาว์ไว

*13 นาย นวพล บุญลือพันธ์

*14 นาย สายชล เชื [อมีแรง

84 โรงเรียนวัดบางพึ@ง

*1 ด.ญ. กมลชนก สวัสดี

*2 ด.ช. ประจักษ์ ไผ่นิคม
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*3 ด.ญ. ศศิภา ตาอินทร์

*4 ด.ญ. กมลรส ทรัพย์สุจริต

*5 ด.ญ. ลัชชา สุขเจริญ

6 ด.ญ. พัทธ์ธีรา คล้ายประดิษฐ์

7 ด.ญ. จิณัฐตา ศุภกําเนิด

8 ด.ญ. วันวิสา ไกยสอน

85 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. วันสิริ ประดับค่าย

*2 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ขวัญสําอางค์สกุล

*3 ด.ญ. เปิ[ล เขียวคราม

*4 ด.ญ. ฐิตาภา คูณทรัพย์

*5 ด.ญ. สุภิชา เหล่าศรี

86 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

1 นาย อภิรักษ์ น้อยใหญ่

2 น.ส. ธนัญญา จันทร์อุไร

3 น.ส. อาทิตยา นาคทอง

87 โรงเรียนสามัคคีวิทยา

*1 ด.ญ. กาญจนา สุขดา

88 โรงเรียนสร้างพัฒนา

*1 ด.ช. ธนโชติ ทีฆะสุข

89 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

*1 ด.ช. เมธัส รัตนะ

*2 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ขวานบุตร
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*3 ด.ญ. อารีย์ โพธ̂ิศรี

*4 ด.ญ. จิรนันท์ บุตรงาม

*5 ด.ญ. มาฆมาส มะลิวรรณ

*6 ด.ช. นภัส วงโท

*7 ด.ญ. วาสนา ศรีเมฆ

*8 ด.ช. ศักดา ใต้ชมภู

*9 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ป้องกัน

*10 ด.ช. อภิวัฒน์ แซ่หลอ

จังหวัดสระบุรี

90 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

*1 ด.ญ. นพวรรณ สัจจฤทัยธรรม

91 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

*1 นาย วุฒิชัย ลับกิ'ม

*2 น.ส. จันทร์จิรา รุ่งเรือง

3 น.ส. จันทิมา สุขเลิศ

จังหวัดสมุทรสาคร

92 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

*1 น.ส. นพมาศ เมฆปั' น

2 นาย วิษณุพงศ์ กลิ'นสุบรรณ์

93 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

1 ด.ญ. ฌาณิกา ทองคํา (online)

94 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

1 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน (online)
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จังหวัดสมุทรสงคราม

95 โรงเรียนถาวรานุกูล

*1 ด.ญ. ปริชญา อยู่เย็น

*2 ด.ช. อธิป สุวรรณวงษ์

3 ด.ช. นิติภูมิ แก้วสืบ

4 ด.ช. ณรงค์ ฉิมพิบูลย์

5 ด.ช. อนุพงศ์ แสนเจริญสมบัติ

6 ด.ญ. อชิรญา คณา

7 ด.ญ. ชนกนิกานต์ คําควร

8 นาย ศรัณย์ นามประยงค์

9 นาย ภูตะวัน แก้วสืบ

จังหวัดสิงห์บุรี

96 โรงเรียนบางระจันวิทยา

*1 ด.ช. เจนณรงค์ ขาวขํา

*2 น.ส. ภัสสรา ทับบํารุง

97 โรงเรียนบ้านคูเมือง

*1 ด.ช. วชิรวิทย์ แสงคํา

*2 ด.ช. ปิยะทัศน์ เกษรมาลี

*3 ด.ช. อัศม์เดช ภักดี

*4 ด.ช. ธนากร ภู่ปรางค์

*5 ด.ช. ทีราเทพ พวงสมบัติ

*6 ด.ญ. ธาราทิพย์ สวัสดี

*7 ด.ช. ก้องกิดากร คุ้มกัน

*8 ด.ช. บูรพา เพ็ชรรัตน์

*9 ด.ช. ธีรภัทร์ กลิ'นลอง
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*10 ด.ญ. อภิญญา เนินลาด

*11 ด.ช. อาณกร เอี'ยมแท้

12 ด.ช. เอกชัย พลายชมภู

13 ด.ญ. นภสร แก่นจ้าย

14 ด.ช. กชกร แซ่เฮา

15 ด.ญ. รัตณา จันทร์ฉาย

98 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. สุปราณี คุ้มครอง

*2 ด.ช. วรวิทย์ คล่องณรงค์

จังหวัดสุโขทัย

99 โรงเรียนท่าชัยวิทยา

*1 ด.ญ. ภัทรธิดา เอี'ยมสะอาด

*2 ด.ญ. พิมพกานต์ อาจดวงดี

*3 ด.ญ. ปภัสช์สรณ์ มะลิซ้อน

*4 ด.ญ. จิรกฤต จึงประเสริฐยิ'ง

*5 ด.ช. ธัชชัย ช่วยชู

*6 ด.ญ. กมลวรรณ บุญนิฉันท์

*7 ด.ช. ณัชนันทน์ โตอุ่นเพชร

8 ด.ช. พศิน กองโยค

9 ด.ญ. เยาวลักษณ์ สรอยศักด̂ิ

10 ด.ญ. แพรวา พยัคภาพ

11 ด.ช. จิรภัทร องอาจ

12 ด.ญ. สุภัทร์ตรา ใจหนัก

13 ด.ญ. วิมลสิริ พลชนะ

100 โรงเรียนบ้านแม่เทิน
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*1 ด.ญ. รินลดา แก้วปา

*2 ด.ช. เจษฎากร ศฤงคาร

*3 ด.ช. ปฐพี กมลมาลย์

*4 ด.ช. อิทธิพัทธ์ รอดใหม่

*5 ด.ช. ณัฐพล แสนขัน

*6 ด.ช. พัทธพล ดอนแก้ว

7 ด.ญ. นฤมล บุญมาก

8 ด.ญ. ศิรประภา หมื' นปราบ

9 ด.ญ. ศุภิสรา จันทร์มา

10 ด.ญ. ชลดา ชูรัตน์

11 ด.ช. ธนากร จันทร์มา

12 ด.ญ. มณฑา บุญมาก

101 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

*1 ด.ช. สุรพงษ์ สายยศ

*2 ด.ญ. พิชญ์สินี ถุงคํา

*3 ด.ช. ณัฐวุฒิ เสาร์เนตร

*4 ด.ญ. ชรินรัตน์ แหลมหลัก

*5 ด.ญ. นันทิตา ประสพ

*6 ด.ญ. สุพิชญา รอดอยู่

*7 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ อุปวงค์

*8 ด.ญ. นิชา เมืองมูล

*9 ด.ช. นรีกฤต โปธาตุ

*10 ด.ช. ฐิติกร ไขรัศมี

*11 ด.ญ. อมรรัตน์ วงกลม

*12 ด.ญ. พิมพ์ชนก มิ' งอ่อน

*13 ด.ญ. ดวงกมล ราวินิจ

14 ด.ช. ธีรภัทร วิไลลักษณ์
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15 ด.ญ. ณัฐพร นาคบัว

102 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก

*1 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ นาคสุวรรณ

*2 ด.ญ. ญาณิศา ทองแสง

*3 ด.ญ. วิรากานต์ ชาญสูงเนิน

*4 ด.ญ. ชนนิกานต์ ใจประเสริฐ

*5 ด.ญ. ปิยะธิดา เขียวสี

*6 ด.ญ. กัญญาวีร์ พงศ์พันธ์ุศักด̂ิ

*7 ด.ญ. ภัณฑิรา มากงราช

*8 ด.ช. จักรภัทร มั' นหมาย

*9 ด.ช. พิสิษฐ์ พูลรักษ์

10 ด.ช. นิพนธ์ มั' นคง

11 ด.ช. คุณานนต์ ใจชนะ

12 ด.ญ. ณฐวรรณ ประทาน

13 ด.ญ. ธนพร ด้วงนาค

14 ด.ญ. ศิริวรรณ เจริญดง

15 ด.ช. พีระพัฒน์ สิงห์ลอ

*16 นาย พัชรพล ครุฑน้อย

*17 น.ส. สุธาทิพย์ นิลแนม

*18 น.ส. อุษา บุญไธสง

103 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

1 ด.ช. กิตติศักด̂ิ บับภาเอก

2 ด.ญ. ธวัลรัตน์ สุขบุญ

3 ด.ช. ธนวัฒน์ ฟักมี

4 ด.ช. ยศพัฒน์ เกิดนาค

5 ด.ช. นิพล เณรเอี'ยม
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6 ด.ญ. จิราภรณ์ ทรัพย์เมือง

7 ด.ญ. สุดารัตน์ จ้อยเขียว

8 ด.ช. ชนะชล นิ' มคํา

104 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

1 ด.ญ. ศศิรินทร์ วัฒนา

2 ด.ญ. อนันตญา จีนหนอก

จังหวัดสุพรรณบุรี

105 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

1 ด.ญ. เขมจิรา มูลพันธ์

*2 น.ส. จันทรัตน์ พันธ์ุแตง

3 นาย ธัชชัย ตรีทานนท์

4 นาย ดรันภพ บุญเทียน

5 น.ส. นํ[าฝน ช่างไม้งาม

6 น.ส. ธัญลักษณ์ ปักกัดตัง

106 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

*1 ด.ช. นัฐภูมิ เดชวุธ

*2 ด.ช. นทีธร สุขแสง

3 ด.ญ. พรพรรณ นุชนารถ

107 โรงเรียนวัดปากนํZา

*1 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ขาวจันทร์ (online)

*2 ด.ญ. เจตสุดา สิ'วสงวน (online)

*3 ด.ญ. อาภัสสรา เอมอยู่ (online)

*4 ด.ช. มาโนช อักษร (online)

5 ด.ญ. ธนพร กลิ'นขวัญ (online)
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6 ด.ช. ภูริเดช พานิช (online)

7 ด.ช. อานนท์ อักษร (online)

108 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

1 น.ส. วนิดา โคมลอย

จังหวัดอ่างทอง

109 โรงเรียนโพธ̀ิทอง "จินดามณี"

*1 น.ส. ทิฆัมพร วงษ์คํามี

*2 น.ส. ธัญญารัตน์ เมืองเกษม

*3 น.ส. ศศินันท์ เพ็ชรรักษ์

*4 น.ส. สุธิดา ยอดมณี

*5 นาย พรชัย มีเพ็ชร

*6 น.ส. อารยา ฤกษ์ฉวี

7 น.ส. ณัฎฐธิดา เอี'ยมวิจารณ์

8 น.ส. พัฒน์นรี ขันทอง

110 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

*1 น.ส. สุธิดา พิมพ์เหลา

*2 น.ส. เยาวยอด อรรถยุติ

*3 น.ส. กัลยกร หนุมาน

4 น.ส. เปรมฤดี ขันทอง

5 น.ส. ศิริพร สมบูรณ์

111 โรงเรียนวัดบ้านป่า

*1 ด.ญ. วาสนา นาคทองดี

*2 ด.ญ. ธนพร บุตรมูล

*3 ด.ญ. วรรณวลัย พิทักษ์หมู่



หน้าที'  47

*4 ด.ญ. ภัทรวดี แตงศรี

112 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

*1 ด.ญ. ชญานี แลเชอ

*2 น.ส. ริษฎา แซ่หมี

*3 ด.ญ. พันธิตรา แซ่ท้าว

*4 ด.ญ. สุภรัตน์ พงศ์จิระอนันต์

*5 ด.ญ. ชุติมา แซ่จ๊ะ

*6 ด.ญ. เยาวภา แสนซุ้ง

*7 ด.ญ. อริยา แซ่ม้า

*8 ด.ญ. ดานินทร์ แซ่ลี

*9 ด.ญ. อรัญญา ตรรกชนชูชัย

*10 ด.ช. พัทธ์ จันทรมณฑล

11 ด.ญ. วิภาดา ชอบธรรม

12 ด.ญ. มนัญชนก บุญเรือง

13 ด.ญ. ณัฏฐริกา ยั'งยืนกสิกิจ

14 ด.ช. กสิกร อัครรุ่งโรจน์

15 ด.ญ. สรัลรัตน์ เหมประยูร

16 ด.ช. เอกพจน์ แซ่โซ้ง

17 ด.ญ. ศศิภา แซ่ซ้ง

18 ด.ญ. เกสรา แซ่ลี

19 ด.ญ. กุลธิดา แซ่ว่าง

20 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เพื'อ ด.ญ.ดาว แซ่ว่าง

21 ด.ญ. กฤษณาพร กองมี

22 ด.ญ. ศิตาพร สุขขาม

23 ด.ญ. รดา แซ่ซ้ง

24 ด.ช. สวัสด̂ิ แซ่ม้า

25 ด.ญ. ภัทรวดี แซ่ม้า
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26 ด.ญ. พาขวัญ แซ่หวือ

27 ด.ญ. วิภาวดี แซ่ท้าว

28 ด.ญ. จันทภา ทรงมีทอง

29 ด.ญ. กรวรรณ แซ่ม้า

30 ด.ญ. มาลีรัตน์ แซ่ย่าง

31 ด.ญ. สาธิดา แซ่ม้า

32 ด.ช. รติกร เกษตรนพกุล

33 ด.ญ. กุลภัสสร์ แซ่ลี

34 ด.ญ. อักษรสวรรค์ แซ่เฮ่อ

35 ด.ญ. ชญานี ทรงมีทอง

36 ด.ญ. สุวรรณา เล่าไทวนันท์

37 ด.ญ. อภิญญาภรณ์ เล่าไทวนันท์

38 ด.ญ. รัชพร วงศ์วิริยกร

39 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรืองทรัพย์บุญโต

40 ด.ช. วสันต์ เสือสืบพันธ์ุ

41 น.ส. ดาว แซ่ว้าง

42 ด.ญ. จันทกานต์ แซ่โซ้ง

43 ด.ญ. กมลรส แซ่ว่าง

44 ด.ญ. รัศมี กมลาสน์มรกต

45 ด.ญ. สุกัญญา มาเยอะ

46 ด.ญ. พรนภัส แซ่ม้า

47 ด.ญ. ปวีณ์สุดา วีระรุ่งเรืองกุล

48 ด.ญ. กฤติยา ทิศกุลสว่าง

49 ด.ญ. ขวัญจิรา แซ่ลี

50 น.ส. อนุธิดา แซ่ม้า

51 ด.ญ. นภัสร แซ่ย่าง

52 ด.ช. ศิรศักด̂ิ แซ่จาง

53 ด.ญ. วรัญญา แซ่ว้าง
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54 ด.ญ. ดวงดาว พงศ์กิจวาที

55 ด.ญ. พิมพ์สุภา แซ่ม้า

56 นาย วิรชัย เล่าปัญญาทรัพย์

57 ด.ญ. ศิริพร แซหมื' อ

58 ด.ญ. ยุพิน แซ่หาน

59 ด.ญ. นันทรัตน์ แสนซุ้ง

60 ด.ญ. สุปาณี เพชรพิบูรณ์

61 ด.ช. จีรวัตร วงศ์วิริยกร

62 ด.ญ. นัฐนันท์ มากสถุลกิจ

63 ด.ญ. พิรญา เดชขจรเกียรติ

64 ด.ญ. ทิภาพร แซ่หลอ

65 นาย สมบัติ ไพโรจน์วณิชวงศ์

66 นาย เกียรติศักด̂ิ ยอดมณีบรรพต

67 น.ส. ศุภร แซ่ซ้ง

68 น.ส. สุวิมล มีสวัสดิวงศ์

69 น.ส. พัชรี รังสิบรรพต

70 น.ส. สุวนันท์ ท้าวแสงเจริญ

71 นาย ศักด̂ิชัย จตุโชคอุดม

72 น.ส. อาภัสรา รัมมะมนต์

73 นาย ธงชัย ย่างรุ่ง

74 น.ส. ปิยนุช แซ่กือ

113 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

1 ด.ญ. ปณิดา อ่อนสุวรรณ์

2 ด.ช. ศราวุฒิ บุญเมือง

3 ด.ช. นาวิน แซ่ม้า

4 ด.ญ. ทัศมาพร อาบสุวรรณ

5 น.ส. จันทิมา อู่ไพรสอน



หน้าที'  50

114 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

*1 ด.ญ. จิรัฐติกาล ช่างบรรจง

*2 ด.ญ. เบญจมาศ สิงห์ทอง

*3 ด.ช. รัฐภูมิ ทูนส่าง

*4 ด.ช. ศรสินธ์ุ เชื [อเพ็ง

*5 ด.ญ. ณัฐธิดา เชื [อนิล

*6 ด.ญ. ปิยะฉัตร พินิจดี

*7 ด.ญ. อรวรรณ เทพมณี

*8 ด.ช. อุกฤษฏ์ ปิ' นเกตุ

*9 ด.ญ. พรรณปพร บุญประสพ

*10 ด.ญ. วนิดา เครือเนตร

*11 ด.ญ. ปณาลี พรมลี

*12 ด.ญ. ญาดา ภู่พงษ์

*13 ด.ญ. มณฑิตา ชานาง

*14 ด.ช. ธนวัฒน์ สกุณี

*15 ด.ญ. มนัสนันท์ วงษ์ลิ [ม

16 ด.ญ. นิภา เชื [อนิล

17 ด.ญ. ธนาภา คาดสนิท

18 ด.ญ. ประภัสสร บุญสันต์

19 ด.ช. รัชชานนท์ เพชรประสม

20 ด.ญ. ณัฐณิชา รวงผึ [ง

115 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

*1 นาย ภคภูมิ ใจเอื [อ

จังหวัดอุทัยธานี

116 โรงเรียนบ้านกลาง
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*1 ด.ญ. ธิดารัตน์ ยนพันธ์

*2 ด.ญ. จีรนันท์ เข็มสัมฤทธ̂ิ

*3 ด.ญ. จุฑารัตน์ นิราลักษณ์

4 ด.ช. ศุภนันท์ ปะนามะตัง

5 ด.ช. สุวินัย ปิ' นปกบุตร

117 โรงเรียนบ้านวังเกษตร

1 ด.ช. เอกภพ พุฒตาล

118 โรงเรียนบ่อยางวิทยา

1 น.ส. หรรษา เปลี'ยนบํารุง

2 นาย พุฒิพงศ์ โพธิน

119 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

1 ด.ญ. วรัญญา ดีเทียน

2 น.ส. สุมงคล กังวาฬ

120 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

*1 นาย อานนท์ สัมฤทธ̂ิ

*2 น.ส. จันจิรา อินทะเกิด

3 น.ส. นภาพรรณ พัฒนกุล

4 น.ส. บุษราพร ครองแห้ง

121 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

*1 ด.ญ. ช่อผกา คําสด


