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

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

จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เพื'อ น.ส.ไอริสา เต้าประจิม (online)

2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

1 ด.ญ. นิราวัลย์ อภิรัตนชัย

2 ด.ญ. เสาวลักษณ์ แซ่เค้า

*3 น.ส. อนุธิดา เปเซกู่

3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

*1 ด.ช. อภิสิทธิZ ตาสาย

*2 ด.ญ. สาวินี รังขัด

*3 ด.ญ. อทิตยา ภักนิล

*4 ด.ช. ธนาดุล ธรรมโถ

5 ด.ญ. นภัสสร ไชยพนัส

*6 น.ส. สิริวิมล พรมสมศรี

7 น.ส. กมลทิพย์ ไชยพนัส

8 น.ส. พนิตพร ใจก้อน

4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

*1 ด.ญ. ชญานิษฐ์ วัฒนศรีสุธากุล

รายชื> อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื>อการกุศล ปี 2563

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคเหนือ
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5 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

1 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เพื'อ ด.ญ.เหมยเงิน นามหลวง

6 โรงเรียนบ้านป่าบง

*1 ด.ญ. ศวรรยา พูลเพิ'ม

*2 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจเมืองมา

*3 ด.ช. อโณทัย อุปละ

*4 ด.ช. ณัฐกฤษณ์ วงค์มา

*5 ด.ช. ณัฐพล กันทะ

*6 ด.ญ. ณัฐริกา แก้วติbบ

*7 ด.ญ. กชกร ชัยมงคล

*8 ด.ญ. ชยานันท์ ฤทธิZนอก

*9 ด.ญ. อินทิยา มูลอา

*10 ด.ญ. กนกพิชญ์ นาแก้ว

*11 น.ส. มณีรัตน์ บุญตัcง

*12 ด.ญ. ธันพิมล อินถา

*13 ด.ช. อิสวะ อินเสาร์

*14 ด.ญ. สุดารัตน์ หน่อแก้ว

*15 ด.ญ. เบญญาภา ชัยวงค์

16 ด.ช. เหมรัศม์ สลีจันตะ

17 ด.ญ. รัตติกร ฟองเรือน

18 ด.ญ. ณิชา รื'นวิชา

19 ด.ญ. ญาณัจฉรา ปินตา

20 ด.ญ. ญาตาวี มูลอา

21 ด.ช. ศุภกิจ นาแก้ว

22 ด.ช. ทินวุฒิ จุมปาคํา

23 ด.ช. จีรพัฒน์ สมขุน

24 ด.ญ. ธาราทิพย์ โม้ทอง
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7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกีT ยง

1 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ประชา

2 ด.ญ. ทัศวรรณ์ แก้วดวงแสง

3 ด.ญ. อาทิตยา เครือวาระ

4 ด.ญ. ธัญลักษณ์ จันตาแก้ว

5 ด.ญ. พิมพ์มาดา ใหม่กันทะ

6 ด.ช. ธนภัทร โคกสํารวย

7 ด.ช. ธีรวุฒิ มณีเครือ

8 โรงเรียนพานพิทยาคม

*1 ด.ญ. กุลทิวา จําปา

*2 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ชนะเดช

*3 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เชื cองาม

*4 ด.ญ. สุภชัญญา สิงห์บัว

*5 ด.ช. กิตติศักดิZ แสนเพชร

*6 ด.ช. มนตรี ปูสุข

*7 ด.ญ. อันดามัน กันธิมา

*8 ด.ญ. วริศรา ศรีเขียว

*9 ด.ญ. สุภัสสรา เพ็ชรคํา

10 ด.ช. อนันตชัย สาแก้ว

11 ด.ญ. รุ่งระวี ปิยะลังกา

*12 น.ส. จุฑารัตน์ เสวะกะ

*13 น.ส. ปิยาพัชร จันทร์ใหว

*14 น.ส. พัชรดา วิทัตพลกูล

*15 น.ส. สุทธิดา แสนคํา

*16 น.ส. พลอยชมพู บุญติbบ

*17 น.ส. รุ่งนภา สมขุน



หน้าที'  4

*18 น.ส. ณิชารี ปินตา

*19 น.ส. อรรษา จุมปาคํา

*20 นาย พัทธนันท์ ลําพูน

*21 น.ส. วรนุช รินตา

*22 น.ส. กรรณิการ์ ขนุนปัน

*23 น.ส. ศรัณยา คําน้อย

*24 น.ส. จิตต์ลาวัณย์ สมขุน

*25 น.ส. กัญญารัตน์ โยนาแว่น

*26 น.ส. กัลยรัตน์ บุญรัตนานันท์

*27 น.ส. นิจรี บุญตัcง

*28 น.ส. ฐิตาภรณ์ ตุ่นคํา

29 น.ส. ฉัตราภรณ์ ทิพย์พิมวงค์

9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

1 น.ส. มาลี วุยยือ

2 ด.ญ. มณิสรา นัยนา

*3 นาย สรยุทธ ศรีวรกุลวงศ์

*4 นาย อภิรักษ์ สิทธานนท์

*5 นาย ณัฐวัตร ใจเต็ม

*6 นาย ณภัทร อุปะละ

7 น.ส. นราธิป ต๊ะคํา

10 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

1 น.ส. ธันยาพร จิตไมตรีกุล

11 โรงเรียนโรงช้างวิทยา

1 ด.ช. ทิศวิชัย บุญประสาน (online)

2 ด.ญ. บุญธิดา อกผาย (online)



หน้าที'  5

3 ด.ญ. พิยะดา ทองสุข (online)

4 ด.ญ. เก็จเเก้ว ยอดอ้อย (online)

5 ด.ญ. กันยารัตน์ แจ่มสุนทร (online)

6 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ไชยแรง (online)

12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

1 น.ส. ศรีสุดา แซ่เล่า

2 นาย ก้องภพ พรสกุลไพศาล

3 น.ส. สาวิณี แสงนันนนท์

4 น.ส. ฝนทิพย์ พงศ์วิริยะกูล

5 น.ส. วาสนา มนัสมโนธรรม

6 น.ส. นิลาวัณ วิชัยนําโชค

7 น.ส. วันเพ็ญ แซ่ฟ้า

8 น.ส. กนกรัตน์ สว่างภูมิภักดี

9 น.ส. รัชฎาภรณ์ แซ่ว่าง

10 น.ส. ณิชากร แซ่ลี

11 น.ส. พิสมัย เล่าวิริยะธนชัย

12 น.ส. ณัฐธิดา แซ่มัว

13 โรงเรียนสันกลางวิทยา

*1 โรงเรียนสันกลางวิทยา  เพื'อ ด.ช.สมบูรณ์ มาเยอะ

*2 โรงเรียนสันกลางวิทยา เพื'อ ด.ญ.วิภาดา มาเยอะ

*3 ด.ญ. ธิภัชชา วังป้อ

4 ด.ญ. จันทรา หมื' อโปกู่

5 ด.ญ. ญาณิศา ริ'นล้อม

6 ด.ญ. ณัฐวดี ไชยชมภู

7 โรงเรียนสันกลางวิทยา เพื'อ น.ส.หมี' ยู มาเยอะ

8 ด.ญ. มลฤดี สุยะใจ
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14 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

*1 น.ส. แหยง ลาเช

*2 นาย สุรชัย จะกาหยี

*3 นาย เสรี แซ่เห้อ

*4 น.ส. จิราพร สละ

*5 นาย สมชาย ซือมือ

*6 นาย ทีรศักดิZ คะหล่า

7 นาย ชานน เยเบียงกู่

8 น.ส. มาลี เฌอหมื' อ

9 น.ส. หมี' คอ อาซัง

10 น.ส. วิลาวัลย์ พงศ์บัณฑิตสกุล

15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

*1 นาย กษิดิศ ศรีอิทธิมานนท์

*2 น.ส. พรสวรรค์ สมจิตต์

3 น.ส. ปณิชา ปัญญาวงค์

16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

1 ด.ช. สนธยา บุญมิ' ง

2 ด.ญ. เหมยคํา ไทยใหญ่

3 ด.ช. วิทวัส พลหาร

4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เพื'อ ด.ญ.บูเยอ อาสือ

5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เพื' อ ด.ญ.หอมนวล ไทยใหญ่

*6 นาย ภานุกร เรือนแปง

*7 น.ส. บารมิตา ดิษฐคําเริง

*8 นาย อดิศักดิZ เหมอโบกุ

*9 นาย เมธาสิทธิZ เมอเลกู่
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10 น.ส. จิดาภา วงษ์ธิสา

จังหวัดเชียงใหม่

17 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

*1 น.ส. สิรินาถ เลาย่าง

*2 น.ส. จิราภรณ์ สวัสดิZพร้อม

*3 น.ส. ไอยลดา อุ่นศรี

*4 นาย สุรชัย สาริอาภรณ์

5 นาย ธรินกรณ์ แซ่โซ้ง

6 นาย ประวิทย์ วังทองเหลือง

7 นาย วุฒินันท์ หมื' นแก้ว

8 น.ส. ลักขณา ท้าวก๋า

18 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์

*1 ด.ช. นาวิน หน่อคํา

19 โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ด.ญ. จารุวรรณ มณีจันทร์

2 ด.ช. ขวัญชัย คูลา

3 ด.ญ. ตริตาภรณ์ จริงจิตต์

4 ด.ช. ก้องภพ ศรีพิบูลย์

20 โรงเรียนจอมทอง

1 ด.ญ. นัชชา ดวงสุวรรณ

2 น.ส. ฑิตยา วงศ์สิทธิZ

21 โรงเรียนไชยปราการ

1 ด.ช. อนาวิน รัตนไสล
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*2 นาย นันทโชค เตชรังศรี

*3 น.ส. จงกลณี ชาวน่าน

*4 น.ส. ธันย์ชนก สมจิตร์

5 น.ส. รัตนทิพย์ ศรีกุณะ

6 น.ส. พิยดา พิทักษ์เทียนชัย

7 น.ส. ญาณิศา จอมเจ้าวัว

             
22 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

*1 น.ส. นิศาชล เกียรติไพรสัณฑ์

23 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

*1 ด.ช. ณัฐชนนท์ โกรัมย์

*2 ด.ญ. ทาวัน แซ่จาง

24 โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

*1 ด.ช. สายนที เขียวคําฟู (online)

*2 นาย ธนาดล จ่าปัน (online)

25 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

*1 ด.ญ. อภิชญา พรุ่งหล้า

26 โรงเรียนบ้านกองลอย

*1 ด.ช. รัตนพงษ์ ตาสา

*2 ด.ช. เอกรัตน์ คํามาวัน

27 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

1 นาย โครินทร์ ทวีพิทักษ์

2 นาย วรเวช เปอลอย
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3 น.ส. นภารัตน์ แซ่โซ้ง

28 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

*1 ด.ญ. อรณิชา ขุนแก้ว

*2 ด.ญ. กนกวรรณ สิงห์บัว

*3 ด.ญ. ณัฐทิตา จันทะอินทร์

*4 ด.ญ. สาวิตรี พิมพา

*5 ด.ญ. พิมพ์วิไล จูเรือน

*6 ด.ญ. จันทร์ทิพย์ ทิวงค์

*7 ด.ญ. ธัญญารัตน์ จูแวน

*8 ด.ญ. วราภรณ์ หม่องน่าน

*9 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ปุ๊ดคํา

*10 ด.ญ. ปทุมรัตน์ สุภาใจ

*11 ด.ญ. จิราภา สุนันตา

12 ด.ญ. ชนาภา สร้อยฟ้า

13 ด.ญ. ปิณิดา สร้อยเรือน

29 โรงเรียนบ้านป่าลาน

1 ด.ช. จักรพงศ์ สุรมิตร (online)

2 ด.ญ. นัทธมน ทาธิมา (online)

30 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

1 ด.ญ. รมย์ธีรา ไชยานะ (online)

31 โรงเรียนบ้านแม่ลาย

*1 ด.ญ. รสริน ปู่ติbบ

2 ด.ญ. ณัฐณิชา โสมิ
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32 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ

1 น.ส. อารยา แซ่วะ (online)

33 โรงเรียนบ้านร้องขีZเหล็ก

1 โรงเรียนบ้านร้องขีcเหล็ก เพื'อ นายสมชาย ลุงต๊ะ

2 โรงเรียนบ้านร้องขี cเหล็ก เพื'อ น.ส.โหม๋แสง (ไม่มีชื'อสกุล)

3 ด.ช. นพณัฐ แก้วหน่อแสง

34 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

1 ด.ญ. พิริสา บรรจง

35 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

1 ด.ญ. พัชราภรณ์ อุดมทรัพย์

2 ด.ญ. ปทุมภรณ์ มะโนนัย

36 โรงเรียนบ้านห้วยนํZาขาว

1 ด.ญ. พิเชษฐ์ พิมลโรจน์

2 ด.ญ. ญาณิกา เรืองรุ่งวิจิตร

3 ด.ญ. หทัยภัทร แดงอรทัย

4 ด.ญ. ชีวาพร สุขีขจรไพร

5 ด.ญ. วิพากษ์ ดินแดนวนา

6 ด.ญ. รุจิรา ปราศจากมาร

7 ด.ญ. สมพร ยศยิ'งอภิราม

8 ด.ญ. นิลุบล พนาขุนเขา

9 ด.ญ. ยุพาพรรณ พิมลโรจน์

37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

1 ด.ญ. วนิดา นอนุ
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2 ด.ญ. ชรินรัตน์ เชื cอสายวิบูลย์

3 ด.ญ. แก้วอาภรณ์ กติกาชีวิน

4 ด.ญ. จิราพร เก่บอ

5 ด.ช. คึกา เลิศพนาวรรณ

6 ด.ญ. สิรินทรา เพลินพัฒนาดี

7 ด.ญ. ฐิติชญา กอวงค์

8 ด.ญ. วรัมพร จําปาเกศาศรี

9 ด.ญ. สุพร หรรษาภิญโญ

10 ด.ญ. ดาราภรณ์ อมรวิมาน

11 ด.ญ. ดรัญรัตน์ จาคีไพศาล

12 ด.ญ. ศีตลา ดาชอ

13 ด.ญ. จรรยา พรานตะกุยหนุ

14 ด.ญ. อารีพร กุ่ยแฮ

38 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

*1 ด.ญ. จีรนันท์ บุญมี

2 ด.ญ. ณัชชา แสนหน่อ

3 ด.ญ. อัมพิกา ชุ่มฝน

4 ด.ญ. วราลักษณ์ ร้อยหมื' น

5 นาย สมเกียรติ นายหลาย

6 นาย รพีพัฒน์ อินทจักร์

39 โรงเรียนพระหฤทัย

*1 ด.ญ. พิโรชิณี บุสสละ

40 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. วิภาดา แก้วทอง

*2 ด.ญ. ณันฐิดา พิทักษ์กิตติศักดิZ
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*3 ด.ช. รัฐภูมิ แผ่นทอง

4 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ ด.ญ.คําโหย่ง ลุงอ่อง

5 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ ด.ญ.นํ cาฝน ลุงมู

6 ด.ญ. จิรนันท์ บุญกํ cา

7 ด.ช. คเนศร์ อินทร

8 ด.ญ. ศศิกันยา เพชรพยาบาล

9 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ ด.ช.สมหมาย กุนะ

10 ด.ช. สมชาย ทองพันฑา

11 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ ด.ญ.ขวัญ (ไม่มีชื'อสกุล)

12 ด.ญ. จุฑามาศ แหลมกล้า

13 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ ด.ช.คิว สุพันธ์

14 ด.ช. ธารทอง มิ' งตระกูล

15 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื'อ นายแสงฟ้า เมืองพาง

41 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

*1 ด.ญ. นลินทิพย์ ธนศิริบูรณ์

*2 ด.ญ. อุสรา ไพศาลธารา

*3 ด.ช. เสฐียรพงษ์ เลาหาง

*4 ด.ญ. รมัณยา เลาหาง

*5 ด.ช. ณคาราศิลป์ คลังไวยากรณ์

*6 ด.ญ. จิรนันต์ สันติสุขวนา

*7 ด.ญ. พิมภิราม ไพศาลธารา

*8 ด.ญ. วาสนา ยืนยงคีรีมาศ

*9 ด.ญ. สิริวิภา วนาลัยสุขสันต์

*10 ด.ญ. สุดารัตน์ สันติสุขวนา

11 ด.ญ. อารยา ยืนยงคีรีมาศ

12 ด.ญ. อรจิรา ยืนยงคีรีมาศ

13 ด.ญ. นพมาศ ซื'อสันติกุล
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14 ด.ช. นฤพล เรืองอร่ามบงกช

15 ด.ญ. ชนากานต์ ยืนยงคีรีมาศ

16 ด.ญ. แสงทิพย์ เหล่าตระกูลไพร

17 ด.ญ. นีรัมพร ไพศาลธารา

18 น.ส. ธันยพร วิเศษวนาไพร

19 น.ส. จีราภรณ์ อุตรเดชกุลวงศ์

20 น.ส. นิรดา เกียรติศุภกร

21 น.ส. ศิริวัลย์ สันติสุขวนา

22 น.ส. พัชรินทร์ ไพศาลธารา

23 น.ส. ญารินทรา ยืนยงคีรีมาศ

24 น.ส. ชไมพร เลาหาง

25 น.ส. ธัญญามาศ มงคลเจริญชื'น

42 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

*1 ด.ช. ปฏิพัทธ์ แอคํา

2 ด.ญ. กนต์ระพี เดชะ

*3 น.ส. ภูวษา ธํารงพัฒนชัย

*4 น.ส. ณัฐชา มานะ

5 นาย พงษ์สถิตย์ บรรลือ

6 น.ส. นูรียะฮ์ แสดดิค

7 น.ส. ฉันทพิชญา สูงงาม

43 โรงเรียนวชิราลัย

1 นาย นพคุณ บุญหล้า (online)

44 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

*1 ด.ญ. ปพิชญา สุริยา

*2 ด.ญ. รุ่งนภา ปันทะ
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*3 ด.ช. วรชัย พนาสัณฑ์ขจี

*4 น.ส. อาทิตยา วงศ์เงิน

*5 น.ส. ภัทรวิจิตรา แรงทน

*6 น.ส. วินิธา สุริยา

*7 นาย นาครินทร์ แว่นจง

*8 น.ส. ทับทิม ลุงปั' น

*9 นาย ภูมิรพี ภูนาคเกี cยว

*10 น.ส. ปภาวรินทร์ ก่อคํา

11 นาย ธนากร เถื'อนถํ cา

12 นาย นาราวินท์ ปันถลา

13 น.ส. ณัฐณิชา พรมมิน

14 น.ส. โฉมสุริยา เราเท่า

15 น.ส. กติชา พรมใจ

16 น.ส. วิไลวรรณ แซ่เห่อ

17 น.ส. จุฑาพร ชัยคํา

18 น.ส. กุลธิดา เสนะเปรม

19 น.ส. ปภัสสร อะโนนาม

45 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

*1 นาย วันชัย แซ่จึง

46 โรงเรียนวัดป่าแดง

1 ด.ญ. ปาริชาติ สิงห์แก้ว

2 ด.ญ. จิราภรณ์ ยศวงค์

3 ด.ญ. ณัฐภรณ์ วันดี

4 น.ส. นรีกานต์ แสคา

5 น.ส. ธนัชพร คะติ
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47 โรงเรียนวัดโรงวัว

*1 ด.ช. เพทาย เทตินนํcา

*2 ด.ช. จิราพัชร คําพินิจ

*3 ด.ญ. นันท์มนัส ไพศาลพงษ์

*4 ด.ช. ธนโชติ ชัยมูล

*5 ด.ญ. ปภาวรินท์ ใชยมงคล

*6 ด.ญ. วาสนา ยะคําแจ้

*7 ด.ญ. วรรณวิษา บุญเรือง

*8 ด.ช. ณัฐวัตร บุญเรือง

*9 ด.ญ. อชิรญา อินพรมมา

*10 ด.ญ. พรเทวี โปธิปัน

*11 ด.ญ. ณัฏฐา บุญเรือง

*12 ด.ญ. วิมลพร วราวงศ์วณิชย์

48 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

1 ด.ญ. ลดาวัลย์ นายหว่าง

2 ด.ญ. สุนิสา ภูสุดา

3 ด.ญ. วรัชญา ทรัพย์มั' งมีสกุล

4 ด.ญ. วนิดา แซ่ลี

5 ด.ญ. ณีรานุช พะนะ

6 ด.ญ. ผริตา โชวิรัตน์

7 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เพื'อ น.ส.พร ลุงผัด

8 น.ส. สุจารี ปัญญาพรเลิศ

9 น.ส. จิราวรรณ สมศักดิZศรีกุล

10 นาย นิพนธ์ เลาหลื'อ

11 น.ส. อภิษฎา อุทธิยา

12 นาย วราเทพ เหมทานนท์

13 นาย ภูวเนตร พรมทา
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14 น.ส. สุธิตา ชูสกุลพนา

15 นาย ปิยพงษ์ ข่าซอ

16 น.ส. ปารีณา คาติ

49 โรงเรียนสหมิตรวิทยา

*1 นาย ปฐมพงษ์ วิชัยบรรเจิด

*2 น.ส. สุมาลี แซ่เฒ่า

*3 น.ส. วารี เลาหรื'อ

*4 น.ส. คริสต์มาส สิริพัฒนไพศาล

5 นาย ธงไชย ดีโชคชัย

6 น.ส. วีรดา ไสวชาวดอย

7 น.ส. พรลภัส คีรีอิ'มสุวรรณ

8 น.ส. ธันยพร สิริพรประภา

9 น.ส. สโรชา อีวี

10 โรงเรียนสหมิตรวิทยา เพื'อ น.ส.กอเซวพอ เจอพ้อ

11 น.ส. นันทิยา ศรัณย์นภัส

50 โรงเรียนสันกําแพง

1 ด.ญ. จันทพร คําฝัcน

2 ด.ญ. สุชาพร สุภามูล

3 ด.ญ. ขวัญชนก ปิมปา

4 ด.ช. อภิสิทธิZ อินทรีย์

5 ด.ช. ณัฐนนท์ นวลตา

6 ด.ญ. ปิยฉัตร ศรีศิลป์

7 ด.ญ. เบญจวรรณ สุขเศวตร์

*8 น.ส. อังคณา อมรใฝ่พิมล

9 น.ส. พัชราภรณ์ ชมภู

10 น.ส. อาทิตยา ไชยวงค์
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11 โรงเรียนสันกําแพง เพื'อ น.ส.หอม ลุงสุ

51 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

*1 ด.ญ. อนัญญา หนุ่มศรี

*2 ด.ญ. ชนกนันท์ ศิริลาภา

*3 ด.ญ. ณัฐธิดา อินต๊ะล่อน

4 ด.ญ. จันทมณี หน่อขัติ

5 ด.ญ. ธีระนันท์ มีลาภ

6 ด.ช. ปริวัตร ปานอินทร์

*7 น.ส. นิภา ศุภลักษณากร

*8 น.ส. วณารี บุญช่วย

9 น.ส. วราภรณ์ ดวงแก้ว

10 น.ส. จรรยพร กันทา

11 น.ส. ฐิตารีย์ สุขสวรรค์

52 โรงเรียนสันติสุข

1 ด.ญ. ญาณิศา ป๊อกลืมริน

*2 น.ส. นันทนา ดิเรกชวนันท์

*3 น.ส. สุวรรณี ขันทอง

*4 น.ส. นารี สิริปวีณกุล

*5 น.ส. รัตนา ปราศจากอิทธิพล

6 น.ส. วรัญญา ยั'งยืนปิยรัตน์

7 น.ส. อรนันท์ แสงสรทวีศักดิZ

8 น.ส. นิดา ส่วยอ่อง

53 โรงเรียนสืบนทีธรรม

1 ด.ญ. สริสา คุณศิลป์
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54 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

*1 ด.ญ. ทิพย์ธิดาภรณ์ บุตรคํา (online)

*2 ด.ช. อิทธิพัทธ บุญราญลือ (online)

*3 ด.ญ. ชีวาพร อุตมะวงค์ (online)

*4 นาย ณัฐพงศ์  พึ'งผลพฤกษ์ (online)

*5 น.ส. อริสา นํcาทิพย์ (online)

*6 นาย นคร เตชะเลิศพนา (online)

*7 น.ส. สายสุนีย์ สายชลศรีจินดา (online)

*8 นาย ธีรศักดิZ   โพธิZระสะ (online)

55 โรงเรียนหอพระ

*1 ด.ช. ภูชนะ ชัยวงค์ญาติ

*2 ด.ญ. ณัฐธิฌา วิจันทร์โต

3 ด.ญ. วัลภา กานนนฤมิต

4 โรงเรียนหอพระ เพื'อ น.ส.หมวย คําแสง

5 ด.ญ. สุนิสา ผึ cงเปีcย

*6 น.ส. คณิตา บานชื'น

*7 นาย พงศกร สุภัคสุภาภรณ์

*8 นาย ก้องวสันต์ อ่วมอยู่

*9 น.ส. อารยา ยานะคํา

10 น.ส. นันนภัทร งามเจริญ

56 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

1 ด.ญ. ปาณิสรา กระจาย

2 น.ส. ลักษิกา มะรั'ง

57 โรงเรียนฮอดพิทยาคม

*1 นาย กฤษฎา เลาคํา
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58 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 ด.ญ. อารยา จันละคน

*2 ด.ญ. ปวีณา แซ่เจ้า

*3 น.ส. ศศินภา ทาสุทะ

4 น.ส. เรวดี ส่องแสงอาภากร

จังหวัดน่าน

59 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

*1 ด.ช. จีรภัทร อุดทังไข

*2 ด.ญ. บุษกร ชาวเวียง

*3 ด.ช. จิรวัฒน์ อุดทังไข

*4 ด.ช. จารุพงศ์ มาธิ

5 ด.ญ. ชวัลรัตน์ อินต๊ะทุม

6 ด.ญ. ศุภกร นวลดัcว

60 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน

1 ด.ช. สรวิศ ตาลตา

2 ด.ช. สิโรดม จักร์แก้ว

61 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

*1 ด.ญ. เยาวลักษณ์ กําธรธีระวัฒน์

*2 ด.ญ. ชยุตรา ชวาเขต

*3 ด.ญ. ชยิสรา ชวาเขต

*4 ด.ญ. สวัลรัตน์ สลีอ่อน

5 ด.ญ. วรัญเนตร ท้าวยศสมบูรณ์

6 ด.ญ. จิราพัชร อรุณกาญจน์

7 ด.ญ. จุฑามาศ พาลุกา
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8 ด.ญ. จารุณี ปอบู

9 ด.ญ. ประภาพร ซวาเขต

10 ด.ช. วุฒิชัย นิลคง

11 ด.ช. ณัฐพล เถาว์เพ็ง

12 ด.ญ. กมลมาศ ท้าวบุญญาภินิกุล

13 ด.ญ. ลลิณทิพย์ ต่อรบรัมย์

14 ด.ช. ณัฐธชัย มาไกล

*15 น.ส. ปนัดดา อาชาบุญญฤทธิZ

*16 น.ส. นันท์นภัส สิงห์ธนะ

*17 น.ส. พรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์

*18 น.ส. นิพัทธรา นิลคง

*19 น.ส. ทิพย์มงคล อินสองใจ

*20 น.ส. ณัฐณิชา คงเลิศพานิช

*21 น.ส. ณฤทัย จันทะรังษี

62 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

*1 ด.ช. ธราเทพ กันอิน

*2 ด.ญ. อุมากร สอนแก้ว

*3 ด.ช. สันติภาพ หมื' นจิตร

*4 ด.ช. วีรพล ต๊ะชา

5 ด.ญ. ปรีดาพร จันต๊ะหลัก

6 ด.ญ. เบญญาภา เรืองน้อย

7 ด.ญ. เบญจมาส คลิcงทอง

8 ด.ช. วุฒิพงษ์ วรรณศรี

*9 น.ส. โชติกา ปัญญาจักร

*10 น.ส. สาธิตา นะเอ้ย

*11 นาย ธนพนธ์ จันลา

12 น.ส. ปริยากร สุมุกดา
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13 น.ส. จิราภรณ์ ลัมมะวิชัย

63 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

1 ด.ญ. ศยามล ทะจีน

2 ด.ญ. พิชชาพร พุ่มนิล

*3 น.ส. ณัชชา คําเขื' อน

*4 น.ส. ชนิดาภา แซ่เฮ้อ

*5 นาย เดชาวิชญ์ ตนะทิพย์

*6 น.ส. ไปรยา สุวรรณศิลา

*7 น.ส. วิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์

*8 น.ส. ธนัชชา พรมอรรถ

*9 นาย ปฎิพล แซ่ลี

*10 น.ส. อริสรา ตาลตา

*11 นาย ณัฐดนัย นามนาเมือง

*12 น.ส. กัญชรินภรณ์ ก๋าเกตุ

*13 น.ส. ชนิสรา อินตา

*14 น.ส. กรรณิการ์ จิณกับ

*15 น.ส. ณัฐยา ทาเป๊ก

*16 นาย ดรัสวิน ช่างพูด

*17 น.ส. ภวิตรา จันทรา

18 น.ส. รัตนา วงศ์วีระชาติ

19 น.ส. เทพธิดา วันทนียสกุลชัย

20 น.ส. พรหมพร ภัทรคุณากุล

21 น.ส. มลทการ แซ่ล่อ

22 น.ส. พนิดา แซ่ย่าง

23 น.ส. ณัฐธิดา พนาบํารุง

24 น.ส. รดา แซ่เล้า

25 นาย ศราวุธ กงแก้ว
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64 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

*1 ด.ญ. อัจฉรา แซ่จาง

*2 ด.ญ. สุปราณี แซ่หาญ

*3 ด.ญ. นภาพร สหโสภากุล

*4 ด.ญ. กมลรัตน์ แซ่เล้า

5 ด.ช. ณัฐสิทธิZ สิริชูจิตกุล

*6 น.ส. จิราพร ว่างวงค์เจริญชัย

*7 น.ส. จุฑารัตน์ สิริชูจิตกุล

*8 น.ส. สุรีรัตน์ ว่างวงค์เจริญชัย

*9 น.ส. สุจินดา แซ่ว้าง

10 น.ส. ศุภาวรรณ แซ่เล้า

11 นาย วีระพงษ์ แสงรัตนาวงศ์

12 น.ส. ดอกฟ้า ฐิติวณิชยา

13 น.ส. วรรณิดา แซ่วื cอ

14 น.ส. พรนภา มงคลส่ง

65 โรงเรียนนาน้อย

*1 ด.ญ. สุทธิดา ใจแปง

*2 ด.ญ. อารยา อุ่นทา

*3 ด.ช. นพฤทธิZ สารเถื'อนแก้ว

*4 ด.ช. อภิชาติพงษ์ ผัสดี

5 ด.ช. พงษ์ธร ยศรินทร์ (online)

*6 น.ส. ชลลดา ภิรมย์

*7 น.ส. ศิริประภา ติสระ

*8 น.ส. รัตนาภรณ์ ปันติ

*9 น.ส. ภัทรพรรณ ใจฝัcน

*10 น.ส. ชนิตา จารัตน์
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*11 น.ส. ปารเมศ กิตติราช

*12 น.ส. ณัฐวรรณ วังเขียว

13 น.ส. กัลยาณี หนูชุม

14 นาย พงศธร กองสอน

15 น.ส. ชนัญชิดา โถยอด

66 โรงเรียนน่านนคร

*1 ด.ญ. ชัญญานุช ไชยสมทิพย์

*2 ด.ญ. วชิรา ประลังการ

*3 ด.ญ. ภันทิลา ศรีชัย

*4 น.ส. ธัญสุดา ผมไผ

*5 น.ส. อรัญญา จักริลา

*6 น.ส. จุฑากาญจน์ ประหลาด

7 น.ส. อุษณา ก้อนแก้ว

8 น.ส. ชญาวัลย์ จันทอง

67 โรงเรียนบ้านตอง

1 ด.ญ. ณปภา แสนธิ (online)

68 โรงเรียนบ้านนาวงศ์

*1 ด.ญ. อินทร์ธิรา ระลึก

2 ด.ช. นาถวัฒน์ แสงรัตน์

3 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ศรีวะรมย์

69 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

1 ด.ญ. อรสินี อาชาบุญญาวิศิษฏ์

2 ด.ญ. ณภัทร แซ่ท้าว

3 ด.ญ. นภสร กิติรุ่งรวี
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4 ด.ญ. วรินรําไพ อินปา

70 โรงเรียนบ่อเกลือ

*1 ด.ญ. รติมา ใจปิง

*2 ด.ญ. นํcาฝน ขาเหล็ก

*3 ด.ญ. สุชานัน ทองสุข

*4 ด.ญ. แพรวประกาย ลําใน

*5 ด.ญ. จิราภรณ์ จอมหล้า

*6 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ พิศจารย์

*7 ด.ญ. จันทรัช ใจปิง

*8 ด.ญ. กุลนารี ใจปิง

*9 ด.ญ. เนตรอัปสร ดวงพันธ์

*10 ด.ญ. ปานรวี ปวกพรหมมา

11 ด.ญ. นารดา มั' นอ่าว

12 ด.ญ. อรทัย ปันอิน

13 ด.ญ. กรวินท์ ปันอิน

14 ด.ญ. อรวรา ปันอิน

15 ด.ญ. ปานชีวา ใจปิง

16 ด.ญ. สุนันทา อุ่นถิ'น

17 ด.ญ. สุวีรยา ใจปิง

*18 น.ส. ตรีรัตน์ อุปจักร์

*19 น.ส. พัชราภรณ์ พิศจารย์

*20 น.ส. สุกฤตา ใจปิง

*21 น.ส. ลดา ขาเหล็ก

*22 น.ส. ชนากานต์ ใจปิง

*23 น.ส. ลลิตา ใจปิง

*24 น.ส. นิตย์รดี ขาเหล็ก

*25 น.ส. คณิตา ศรีชาวป่า
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*26 น.ส. ดอย ศรีชาวป่า

27 น.ส. ชนกขวัญ อักขระ

28 น.ส. พรทิพย์ ใจปิง

29 น.ส. ปีย์วรา ใจปิง

30 นาย ชยากร ปันอิน

71 โรงเรียนปัว

1 ด.ญ. กรกมล ทรงอภิวัฒน์กุล

2 ด.ญ. ธิดารัตน์ ทรงเจริญกุล

3 ด.ญ. จุฑาทิพย์ คีรีสัตยกุล

4 ด.ญ. นัทธรัตน์ แสนสุข

*5 น.ส. ปิยธิดา กิตติยังกุล

*6 น.ส. พิยดา กันยะ

7 น.ส. ชินันพร จิตอารี

8 น.ส. อังคณาภรณ์ จิตบุญ

9 นาย ก้องภพ ตันกุระ

10 นาย พัชรพล พงค์สุภา

11 น.ส. นริสรา เขื' อนธะนะ

12 น.ส. สุธีมา ทรงอภิวัฒน์กุล

13 นาย ภูวดล เกตุทอง

14 นาย เอกสิทธิZ นิธิเกษมสมบัติ

15 น.ส. จิดาภา ติละ

16 นาย วรฤทธิZ โสมะมี

17 นาย ชนะพงษ์ ผาวังยศ

72 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

1 นาย สุทธิพงศ์ แซ่โซ้ง

2 ด.ช. พงศกร ทรงทวีสุข
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3 ด.ญ. ภาวิณี กีรติเมธาวิน

4 ด.ญ. กัญญา แซ่ย่าง

*5 นาย เอกภพ ทรงทวีสุข

*6 น.ส. เบญจพร เขยตุ้ย

*7 น.ส. ปภาวดี ยังแสง

*8 น.ส. ชรินรัตน์ แซ่ว่าง

*9 น.ส. ปิยวลี กําธรนิมิตร

*10 น.ส. สุพรรณี แสนคําแพ

*11 น.ส. พรรณี ศิลาธนวัฒน์

*12 น.ส. สิรินรัตน์ แซ่จ๊ะ

*13 น.ส. ประกายดาว ทิวานันท์

*14 น.ส. ตรีรัตน์ แสนทรงสิริ

15 น.ส. พรรณวศา ลี cธีรภาพ

16 นาย ปธานิน ทรงทวีสุข

17 น.ส. อัญวีณ์ ธีระสุรีภัทร์

18 น.ส. อุษา แซ่เล้า

19 น.ส. ภาวินี พนะสัน

73 โรงเรียนแม่จริม

1 ด.ช. วินทกร คําแปงตัน

2 นาย นพดล วงค์เรียบ (online)

74 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

*1 น.ส. มยุรี แซ่เล้า

*2 น.ส. ศตพร เชาวน์ดิชพงศ์

*3 น.ส. บุณยานุช โซ้งตระกูลสิทธิZ

*4 น.ส. กัลยารัตน์ ลีธเสน

*5 น.ส. ทัตพร แซ่โซ้ง
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*6 นาย ณัฐพล แซ่โซ้ง

*7 น.ส. รัตนากร เกษมวัฒน์

8 น.ส. รักษณาลี ท้าวปฐมพร

9 น.ส. พัชรีภรณ์ ท้าววรรณชาติ

10 น.ส. กานต์รวี ศักดิZ สิรพันธ์ุ

11 น.ส. อรัญญา เหลืองตรงกิจ

75 โรงเรียนศรีนครน่าน

*1 น.ส. กฤติยา กุลจารุวัฒน์ (online)

*2 น.ส. สิรินทรา ภิชัย (online)

*3 น.ส. นิชุดา ท้วมพันธ์ (online)

*4 น.ส. เบญจพร อภัยรุณ (online)

*5 นาย สากล กุณนา (online)

6 น.ส. จินตนา ใจปิง (online)

76 โรงเรียนศรีสวัสดิc วิทยาคาร จังหวัดน่าน

*1 น.ส. มาริณี สําราญ

*2 น.ส. พรพรรณ วิเศษกันทรากร

3 น.ส. กฤตินันท์ ฉิมพาลี

4 น.ส. ณปภัช วรรณศรี

77 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

*1 ด.ญ. กันต์ฤทัย ขัติยศ (online)

*2 ด.ญ. รุจิฬาภรณ์ โลราช (online)

3 ด.ญ. วิชญาดา มงคล (online)

*4 น.ส. สุทธิกานต์ สอดสี (online)

*5 นาย ณัฐวุฒิ หอมนวล (online)

*6 น.ส. นิรมล ต๊ะนา (online)
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*7 น.ส. อาทิตยา ปัญญาจักร์ (online)

*8 นาย กรวิชญ์ ลักขะณะ (online)

*9 นาย ราชภัฎ ชุ่มเฟือย (online)

*10 น.ส. ขวัญจิรา เชื cอกาวี (online)

*11 น.ส. สิริยากรณ์ กันใจ (online)

*12 น.ส. ศรัณยา คําเขียว (online)

*13 น.ส. พัชชาดา สุดใจ (online)

*14 นาย ธนิสร ต๊ะวิกา (online)

*15 น.ส. สุภารัตน์ งามสมฤทธิZ (online)

*16 น.ส. กนกวรรณ ปันอินทร์ (online)

*17 น.ส. พรรัมภา ผัดกา (online)

*18 น.ส. เอมวิกา ดีสุหล้า (online)

*19 น.ส. นพวรรณ จํานงค์ทรัพย์ (online)

*20 น.ส. พรชิตา จันต๊ะโมกข์ (online)

*21 น.ส. ณัฐชยา จันทรักษ์ (online)

*22 นาย ภาณุพงศ์ งามแปง (online)

*23 น.ส. รุจิฬา พญาราช (online)

*24 น.ส. ณัฐนันท์ สุทธการ (online)

*25 น.ส. ชาลิสา ปัญญาแก้ว (online)

*26 น.ส. กนกวรรณ จันต๊ะสา (online)

*27 น.ส. วราลี ไทยกระโทก (online)

*28 น.ส. วนารี ศรีคํา (online)

78 โรงเรียนสา

*1 ด.ญ. เพชราภรณ์ พันธ์แก้ว

*2 ด.ญ. ปราณปรียา ปันทะลา

*3 ด.ญ. ปพิชญา ปงลังกา

*4 น.ส. บัณฑิตา เฟื' องฟู
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*5 น.ส. เกศกนก รัศมีจันทร์

*6 น.ส. สรารัตน์ พรศิริ

*7 น.ส. สุธีธิดา ธนะวงค์

*8 น.ส. เจนจิรา อุ่มเจริญ

*9 น.ส. กมลวรรณ หวั'นท๊อก

*10 น.ส. ลักษณพร ธนะวงศ์

*11 น.ส. อลิตา นะเอ้ย

*12 น.ส. จุฑามาศ พันชน

*13 น.ส. สุมินตรา หลวงใจ

14 น.ส. ปรียานันทร์ ธัญญะ

15 น.ส. เพียงฤทัย วงค์ศิริ

16 น.ส. พัชรพร ศุภชวาล

17 น.ส. อุไรวรรณ หาญศิริ

79 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

*1 ด.ญ. สิริพร แซ่โซ้ง

*2 ด.ญ. อริสา แซ่โซ้ง

*3 ด.ญ. พิชญา แซ่เฮ้อ

*4 ด.ญ. ดุษฎีพร กิตตินภาพงษ์

*5 น.ส. นันท์นภัส จันทร์สุข

*6 น.ส. ฑาริกานันทร์ อิ'นแก้ว

*7 น.ส. ชุติมณฑน์ อโนทัย

*8 นาย ครุสัณฑ์ กุณะ

จังหวัดพะเยา

80 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

*1 ด.ญ. ปารณีย์ แซ่จาง

*2 น.ส. ปลิตา แซ่จาง



หน้าที'  30

*3 น.ส. สุรินดา แซ่จาง

*4 น.ส. เพชรรัตน์ กานต์วรเดช

81 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

1 ด.ญ. กันตา ศิลามาส

2 ด.ญ. ชนินาถ บุญเย็น

3 ด.ญ. ณัฐสุดา ใจชื'น

*4 นาย อนุพัฒน์ ไชยมงคล

*5 นาย สรวิศ สหเจริญชัย

*6 น.ส. ณิชนันทน์ ทนดี

*7 น.ส. เกศินี มังคลาด

*8 นาย สุชาติ แซ่ว่าง

9 น.ส. วานิดา แซ่โซ้ง

10 น.ส. พรณิพา ศุภอังกูร

82 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํT าดรุณเวทย์)

1 ด.ช. จักรพันธ์ ชุ่มจา

2 ด.ญ. กัญจน์ณัฎฐ์ ชัยรัชดาวรรณ

3 ด.ญ. ปุณญิตา มะเทวิน

4 ด.ญ. ญาณภัทร ศิริวงศกร

5 ด.ญ. ณัฐนันท์ ดีเรือน

6 ด.ญ. พิมพ์มาดา จันทร์ขํา

7 ด.ญ. จีรนันท์ อินทร์ทอง

8 ด.ช. ณัฐภูมิ ชัยทิพย์

9 ด.ช. พรเกษม เชื cอดวงแก้ว

10 ด.ช. รัฐภูมิ เมรัตน์

11 น.ส. ปานปรียา ขัติวงศ์

12 นาย เทอดศักดิZ ทะสุวร
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83 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

*1 น.ส. โสภา แซ่มัว

จังหวัดแพร่

84 โรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่

*1 ด.ญ. วาสินี วงค์ธิดา

*2 ด.ช. ศรายุทธ คําขาด

*3 ด.ญ. กนกวลัย ชลสินธ์ุ

*4 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ฤกษ์ถนอม

*5 ด.ญ. เอมิกา นวบุญพิทักษ์

6 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ ยะปู่

7 ด.ช. อัฏพล สุขแก้ว

8 ด.ช. วีรเชษฐ์ แก้วสมนึก

9 ด.ช. สรวิศ ไชยชุ่ม

10 ด.ญ. ชนกสุดา เกีxยงหนุน

11 ด.ญ. อุมากร ข้ามสาม

*12 น.ส. นพมาศ แตงเพชร์

*13 น.ส. วันวิสา กุกอง

*14 นาย นวรัตน์ เครือก๋า

*15 น.ส. อภิชญา ข่มอาวุธ

85 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

*1 ด.ช. นรินทร์ ปัญญาตา

*2 ด.ช. สมโชค วิจารณ์

*3 ด.ญ. ธันย์ชนก สหรัตนมงคล

*4 ด.ช. นรภัทร เดชงัด

*5 ด.ช. กรวีร์ วิยะ
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*6 ด.ญ. ณัฐณิชา ติปัญโญ

7 ด.ญ. กัญญาณัฐ ทะนันไชย

8 ด.ช. อภิสิทธิZ พันธ์ุดี

9 ด.ญ. วราพร ปาโผ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

86 โรงเรียนขุนยวมวิทยา

1 ด.ญ. สุพัตรา แซ่ว่าง

2 น.ส. สุพิชชา ขงเขตคราม

3 น.ส. คิดตียา กมลวุฒิกุล

4 น.ส. ริณภาพร คุ้มบุญ

5 น.ส. ชนิษฐา เถมินพนา

6 น.ส. สุริตา ศักดิZอมรรักษ์

87 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง

*1 ด.ญ. กัญญาณัฐ พลวะ

*2 ด.ญ. อรจิรา ฉลาดเลิศวรกุล

*3 นาย ส่างยุ้น (ไม่มีชื'อสกุล)

*4 ด.ญ. ปาลิดา มิตรสาธิต

*5 ด.ญ. ปริมล ศรีเกษ

*6 ด.ญ. ยุพา เผ่าไพรพัฒนา

7 ด.ช. อาทิตย์ แซ่หลี'

88 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

*1 ด.ช. ไชยวัฒน์ แซ่โซ้ง

*2 ด.ช. ศุภณัฐ ศักดิZ ชัยพิบูรณ์

*3 ด.ญ. อภิญญา ขจรภัทรกุล

*4 ด.ญ. นันทิพร โสภาฉัตรณรงค์
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5 ด.ช. วรากร หมื' นแสน

*6 น.ส. ศิริไพรินทร์ เลาหลื'อ

*7 นาย ทรงวุฒิ สีวัฒนตระกูล

*8 นาย สถิตพันธ์ ถิ'นบัวตอง

*9 น.ส. รดา วินัยเยี'ยม

*10 นาย วรวุฒิ วรยศสกุล

11 น.ส. งามพิศ หว่างไม

12 น.ส. พิมพ์วรี รอยพนา

13 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.ปลิตา (ไม่มีชื'อสกุล)

89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

*1 ด.ช. จารุเดช เพชรพนาพราน

*2 ด.ช. ศรีสวัสดิZ ปู่ซาย

*3 ด.ช. ณัฐวุฒิ พวงไพรพฤกษ์

*4 ด.ญ. ยะนิรา (ไม่มีชื'อสกุล)

*5 ด.ช. พิทักษ์ พิมานดําเกิง

*6 ด.ญ. เนตรนภิศ ปัณณิกา

*7 ด.ช. วีระศักดิZ ยอดเมฆา

*8 ด.ช. พลวัต เบญจภาสิริ

*9 ด.ช. รัฐภูมิ มีสุขไพร

*10 ด.ช. อธิภัทร ชมชื'น

*11 ด.ญ. กฤษณา ปู่ติbบ

*12 ด.ญ. นภัสสร วิมลอานัน

*13 ด.ญ. นิภาวรรณ ปันทวัง

*14 ด.ญ. วนิดา (ไม่มีชื'อสกุล)

*15 ด.ญ. ชญาพร ธาราธีรมงคล

*16 ด.ญ. กัญญาณี ชาติพลพิสุทธิZ

*17 ด.ญ. กัญญาณัฐ ชาติพลพิสุทธิZ
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*18 ด.ญ. อมราพร กาใจ

*19 ด.ญ. ปภาดา เกษมวนาภรณ์

*20 ด.ช. ณภัทร พงษ์พันธ์

*21 ด.ช. กันตพงศ์ ชื'นชีวิตสุข

*22 ด.ช. ภานุวัฒน์ ถาวรการกิจ

*23 ด.ญ. ปภาดา (ไม่มีชื'อสกุล)

24 ด.ญ. ชมภูนุช ใฝ่เงินทอง

25 ด.ญ. วรรณิศา พรกุศลดี

90 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที>  193

*1 ด.ญ. สุพิชญา มาลามิตรปิติ

*2 ด.ญ. ภานิดา ถาวรวิภาสขจร

*3 ด.ญ. สุดารัตน์ หทัยภักดี

*4 ด.ญ. ดวงดาว ก้องทั' วหล้า

*5 ด.ช. ศรันย์ภัทร มงคล

*6 ด.ช. จิตศาสตร์ พฤกษ์คีรี

*7 ด.ญ. สิริมา ชีวสิทธิบุญ

8 ด.ญ. รัชนีกร ปัญญาชนก

9 ด.ช. ชัยวัฒน์ หยกประกายเพชร

10 ด.ช. ปัณณวัฒน์ หยุดยั cง

91 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง

*1 ด.ญ. เอื cองฟ้า หนุ่มชาลี

*2 ด.ญ. พิศสุฎา พายุแรงกล้า

*3 ด.ญ. พิมพ์ชนก คีรีสุวรรณเขต

*4 ด.ญ. นํcาทิพย์ เอื cองฟ้าไพรวัลย์

*5 ด.ญ. รสนันท์ ศิลาสมบูรณ์

*6 ด.ช. สราวุฒิ ศรีวนามีโชค
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*7 ด.ญ. ฑิตยา ผ่องอําไพศักดิZ

*8 ด.ญ. พรสินี วิทยาบุญสกุล

*9 ด.ญ. วรนุช มงคลเกตุแก้ว

10 ด.ช. ฤทธิZเดช แจ่มสกุลฉาย

11 ด.ช. หทัยทัต ชมไพรวัลย์

12 ด.ช. ชลชาติ ดวงพร

13 ด.ช. ณัฐวุฒิ จักราศรี

14 ด.ญ. ธันยพร โชคนที

15 ด.ญ. วาทินี จรุงธนไพศาล

16 ด.ญ. รินลดา อนันต์สัตย์

17 ด.ญ. ธนพร เจริญจิตนิรันดร์

18 ด.ญ. ณิชา จักราศรี

92 โรงเรียนบ้านป่าลาน

1 ด.ช. พุทธเลิศ ไตรรัตน์ทวีโชค

2 ด.ญ. ชลนิดา ดิแฮ

93 โรงเรียนบ้านแม่โถ

*1 ด.ญ. ชญานันท์ กมลวิสัย

2 ด.ช. สุรัตน์ ธรรมคุตติ

3 ด.ญ. ศิริวรรณ ฉลองกิจไพศาล

94 โรงเรียนบ้านแม่ปิง

*1 ด.ญ. ชญานิศ ลอยดู

*2 ด.ญ. อินทิรา จตุรงค์รัตนา

*3 ด.ญ. ศศิธร ปุ๊พอ

95 โรงเรียนบ้านแม่ลิด
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*1 ด.ญ. สุภาพร ชูวงศ์รุ่งสว่าง

*2 ด.ญ. ชนากานต์ ใฝ่กุศลอภิชน

*3 ด.ญ. ธยาพร ขวัญจิตรวนา

*4 ด.ญ. วริยา ขวัญจิตรวนา

*5 ด.ญ. วริษา ขวัญจิตรวนา

*6 ด.ญ. แพรวา เลิศหลั'งหลาย

*7 ด.ช. ดุจเทพ เมืองไพรวัลย์

*8 ด.ช. พิชาภพ นภากาศ

*9 ด.ช. มนตรี นิธิเกษมศักดิZ

*10 ด.ช. จักรพงษ์ สง่าเพชรประยูร

*11 ด.ญ. กัญญาวีร์ หนูสา

*12 ด.ญ. วิภาวี ชลธารสายสกุล

13 ด.ช. วิภู ครองชัยชนะ

14 ด.ญ. ณัฐมน อาศัยอรัญ

15 ด.ญ. วันเพ็ญ สุมงคลลาภ

16 ด.ช. วุฒชัย ชนิตภพภูมิ

96 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

1 ด.ญ. จิราภรณ์ เครือคีรี

2 ด.ญ. อันนา เปล่งแสงสุริยา

3 ด.ญ. นวพร จอมปวง

4 ด.ญ. พิมพ์ชนก สายสวาท

5 ด.ญ. นันทรัตน์ โกทู

6 ด.ญ. วิมลรัตน์ เมืองไพรวัลย์

7 ด.ญ. พัทรดา หยกพูนผลดี

8 ด.ญ. ปฏิพร ชัยชนะไพร

9 ด.ญ. พิมพ์ชนก บุญชุม

10 ด.ญ. นุชจรินทร์ เปล่งฉวีวรรณ
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97 โรงเรียนบ้านละอูบ

*1 ด.ญ. ศุภกร กานนอนุพงศ์

*2 ด.ญ. มาเรีย ประทีปพจน์

*3 ด.ญ. อภิสรา กิจคํcาจุนโชค

*4 ด.ช. สันติสุข ซื'อต่อดงดอย

*5 ด.ญ. ยลดา สัญญาสัมพันธ์

*6 ด.ญ. ธนาภา งามลาภรัตนากุล

*7 ด.ญ. แพรวรุ่ง วงศ์แต๊ะ

*8 ด.ญ. ณัฐริกา ยงธนสารกุล

*9 ด.ช. ณฐกร พรหมเสริมสุข

*10 ด.ญ. สุวินิตยา พรมเมือง

*11 ด.ญ. เบญจมาศ เขียวภูมิชัย

*12 ด.ช. ณัฐกิตต์ งามสุขสมศรี

*13 ด.ช. วิศิษฏ์ ชูเกียรติดงดอย

*14 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ คงคาสัมฤทธิZ

*15 ด.ญ. ธัญสินี กานนอนุพงศ์

*16 ด.ช. สุทธินนท์ บงกชกุลวิจิตร

17 ด.ช. สุภัคธรรม รุ้งประนมกร

18 ด.ญ. ทานตะวัน สัญญาสัมพันธ์

19 ด.ญ. ญาณิศา เขียวภูมิชัย

20 ด.ญ. เบญจภรณ์ งามจารุเลิศไมตรี

98 โรงเรียนบ้านหว่าโน

1 น.ส. วลัยลักษณ์ ภมรโยธิน (online)

99 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

*1 ด.ช. ณัฐพัชร์ หน่วยอินต๊ะ
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*2 ด.ช. เอกรัตน์ ผไทผ่องแผ้ว

*3 ด.ญ. พรประภา สุธรรม

*4 ด.ญ. แพรพิไล สุรเสถียรไทย

*5 ด.ญ. พรธิตา ผไทผ่องแผ้ว

*6 ด.ช. ชานน มีความสําเร็จ

*7 ด.ญ. ภัทรพร จิตรพญา

*8 ด.ญ. วันวิวา สิทธิดง

*9 ด.ญ. ปาณิศา ไมตรีมิตรแท้

10 ด.ช. ทัศพงษ์ ปันติ

11 ด.ญ. พิชยา ธรรมบุตรี

12 ด.ญ. ชลิดา มุ่งมั' นเพชร

13 ด.ช. ณัฐยศ โชคชัยร่วมมิตร

14 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ศรีพบบุญดี

15 ด.ช. เมธาสิทธิZ วชิรชัยพร

16 ด.ญ. ทวีศรี ทรายสีทอง

17 ด.ญ. ธัญวรัตน์ แก้วมณี

18 ด.ญ. อนัญพร กุลวรนันท์

19 ด.ญ. สขิลา ภูธรสายนํcาเย็น

20 ด.ญ. ธัญรัตน์ โชคชัยร่วมมิตร

21 ด.ญ. ศศิภา วัฒโนทัย

22 ด.ญ. พุทธชาด อุดก้อน

23 ด.ญ. ลลิตา สงวนวาจา

24 นาย ปิยพัฒน์ ปะมะโน

25 ด.ญ. รวิภา กรรมกรไทย

26 ด.ญ. กัลยารัตน์ พะลิก

27 ด.ญ. อวยพร ธาราฉวี

100 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
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*1 ด.ญ. แพรวา พนาโกเมน

*2 ด.ช. เฉลิมราช ปู่แก้ว

*3 ด.ญ. สุชาดา ผาสุข

*4 ด.ช. ณัฐนนท์ ตาบัง

*5 ด.ญ. วรัมพร วนาศิริสุข

*6 ด.ช. ณัฐกันย์ ตาบัง

*7 ด.ช. ณัฐดนย์ ตาบัง

*8 ด.ช. ณัฐวัตร ตาบัง

*9 ด.ญ. ชญานี สุขสันต์วิมาน

*10 ด.ช. ธีเดช หมื' นตุ้ม

*11 ด.ญ. ชมเดือน หมื' นตุ้ม

*12 ด.ญ. อลิน วงษ์สีหล้า

*13 ด.ญ. ดาหมื' อพอ (ไม่มีชื'อสกุล)

*14 ด.ช. ณัฐพล วงศ์คล้ายพระจันทร์

*15 ด.ญ. อัมพร (ไม่มีชื'อสกุล)

*16 ด.ช. วสันต์ พนาลัยวิมาน

*17 ด.ช. ธีระชัย พึ'งพาเลิศ

*18 ด.ช. ภาคภูมิ ธรรมวินิจสกุล

*19 ด.ช. อิทธิพล ศรีโสภาจําปี

*20 ด.ช. วิทยา ศรีโสภาบงกช

*21 นาย กนกพล เจตจํานงเลิศ

*22 ด.ช. วีระพงษ์ สุดแดนดิน

*23 น.ส. นงนุช โบแฮ

*24 นาย อนุพนธ์ ตาแก้ว

*25 ด.ญ. ภาวิกา สายชลวิมาน

*26 ด.ญ. เจนจิรา จันทะแพ

*27 ด.ญ. ดารุณี มาลีบุญเลิศ

*28 ด.ญ. นุชวรา สุดสวยบุษบา
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*29 ด.ญ. วิรัญญา มโนสํานึก

*30 ด.ญ. พัชรพร (ไม่มีชื'อสกุล)

*31 น.ส. พอเย่เมย (ไม่มีชื'อสกุล)

*32 ด.ญ. ชนาพร ประมวลกิตติศรี

*33 ด.ญ. นันทิชา ใฝ่ทวีสกุล

*34 ด.ญ. สุภาดา วงษ์วริศกุลชัย

*35 ด.ญ. อรอนงค์ กระยาหงัน

*36 ด.ญ. นิพร บงกชสุดเฉลา

*37 ด.ญ. ธิติรัตน์ วรรณพนา

*38 ด.ญ. พัชรินทร์ บรรจงวรฉัตร

*39 ด.ญ. อนันตยา ศรีลักษณ์

*40 ด.ญ. ซาแบอู (ไม่มีชื'อสกุล)

*41 ด.ญ. ทยิดา หมื' นตุ้ม

*42 ด.ญ. กมลชนก แย้มสถิต

*43 ด.ญ. ศิริวัลย์ อธิฐานบุญ

*44 ด.ช. กิตติพงศ์ (ไม่มีชื'อสกุล)

*45 ด.ญ. โสภานที คล่องพาที

*46 ด.ญ. อมราพร สดศรีจําปา

*47 ด.ญ. พิมพ์ผกา (ไม่มีชื'อสกุล)

*48 ด.ญ. มนัสพร สุดสวยบุษบา

49 ด.ช. ราชพฤกษ์ มณีใจงาม

50 ด.ช. พศวีร์ ปองถาวร

51 ด.ช. ธีรภัทร ศรีบัวตองบาน

52 ด.ช. สุธาวี เจริญเดชาชาญ

53 ด.ช. ศักดิZ ชัย เกศพงไพร

54 ด.ช. กิตติภพ กันทะวัง

55 ด.ญ. ปาลินี บุษบาศรีไพศาล

56 ด.ญ. ณิชา ปัญญานิศา
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57 ด.ญ. อําพร จรูญค้าเจริญ

58 ด.ญ. นพมาศ วงค์คําส่วย

59 ด.ญ. ชัญญา หมื' นตุ้ม

60 ด.ญ. สุธินันท์ ศรีโสภาวิมาน

61 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื'อ ด.ญ.รุ่งทิพย์ (ไม่มีชื'อสกุล)

62 ด.ญ. รสิตา ประเสริฐพร

63 ด.ญ. ทัศศิณี วังปาน

64 ด.ญ. อรณิตา วอโอ

65 ด.ญ. อมราพร (ไม่มีชื'อสกุล)

66 ด.ช. ปฏิพล ศรีโสภาจําปี

67 ด.ช. อภิชาติ ประจักษ์กาญจนา

68 ด.ญ. ธันยมัย ชันษายืนยาว

69 ด.ญ. วรรณรัตน์ ดํารงค์มิตรไมตรี

70 ด.ญ. ธีราพร ศรีโสภาจําปี

71 ด.ช. ธนดล ฤทธิเดชพนา

72 ด.ญ. จารุภา จรูญค้าเจริญ

73 ด.ญ. สุภาพร เพชรกรุณา

74 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื'อ ด.ญ.พอแฮซอ (ไม่มีชื'อสกุล)

75 ด.ญ. ปวีณา เพชรประกายไพร

76 ด.ญ. อนันตญา อัมพรเลิศบุญ

77 ด.ญ. สุภาพร คล่องพาที

78 ด.ญ. ศสิธร กอบกูลกิจ

79 ด.ญ. พรนภัส ปัญญานิศา

80 ด.ญ. ดาเหล่อพอ จตุพรวันดี

81 ด.ญ. พิมพ์วิภา วนาศิริสุข

82 ด.ญ. ฐิติพร คงศรีทาน

83 ด.ญ. สุกัญญา เขตต์พนาไพร

84 ด.ญ. สุมิตา ฟ้าสดใส



หน้าที'  42

85 ด.ญ. พยอมลักษณ์ จรูญมงคลกุล

86 ด.ช. เกรียงศักดิZ แบละเปือย

87 ด.ช. ประสิทธิZ ศรีโสภาบงกช

88 ด.ช. พิทักษ์ คงประหยัดดี

89 ด.ช. จีรเดช ประจักษ์กาญจนา

90 ด.ช. รุ่งรวิน ทวีนิธิโสมนัส

91 ด.ญ. ณัฐิดา เสียงทองดี

92 ด.ญ. จิรัชญา อาภรณ์บํารุง

93 ด.ญ. พัชรพร ตะวันยอแสง

94 ด.ญ. อรวรรณ นาทีทองเด่น

95 ด.ญ. อินทิรา วนาศิริสุข

96 ด.ญ. ธัญญาพร พนาพิมาน

97 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื'อ ด.ญ.ศรีนวล (ไม่มีชื'อสกุล)

98 ด.ญ. ศุภานิช ถวัลย์ชลาศัย

99 ด.ญ. ปาณิศา อุทกวาทิน

100 ด.ญ. ประกายรุ้ง สิงห์สูตร

101 ด.ช. พีรณัฐ ระลึกไพรพนา (online)

101 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

1 น.ส. ดลยา เลาหลื'อ

102 โรงเรียนปายวิทยาคาร

1 ด.ญ. อรชร โปธิรัง

2 โรงเรียนปายวิทยาคาร เพื'อ ด.ญ.พร พายุ

3 โรงเรียนปายวิทยาคาร เพื'อ ด.ญ.หนุ่ม (ไม่มีชื'อสกุล)

4 น.ส. สุภาภรณ์ สังข์ประเสริฐ

*5 น.ส. ศุภกานต์ เครืออ่อน

6 น.ส. ชุดาภา มาแฮ
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7 โรงเรียนปายวิทยาคาร เพื'อ น.ส.แสงจิต (ไม่มีชื'อสกุล)

103 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

*1 นาย นันทยศ คณาวุฒิกร (online)

*2 นาย สุรศักดิZ  ลาภอภิญญา (online)

*3 น.ส. พิมพ์ชนก มานะเฉิดฉาย (online)

*4 น.ส. พุทธพร พนารุ่งเรือง (online)

*5 น.ส. ธีรดา ซื'อต่อดงดอย

*6 น.ส. อรชร นพมาศนิรันดร์

*7 น.ส. เมสิณี ปองธิติพงศ์

*8 น.ส. ธัญสุดา ประจักษ์พนา

*9 น.ส. จารุวรรณ จันตา

*10 น.ส. พรสวรรค์ งามจารุเกรียงไกร

*11 น.ส. สุภิสรา กานนอนุพงศ์

*12 น.ส. พนิดา จตุพรไชยศิริ

13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เพื'อ น.ส.คิมหอม ปัญญากร(online)

14 นาย เจษฎา สุดปลายทาง (online)

15 น.ส. สุทธิดา คํcาจุนทรัพย์ (online)

16 น.ส. ลําดวน ดนุพลชายชาญ (online)

17 น.ส. ณัฐธิดา ลํายองยุคลธร (online)

104 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

1 ด.ญ. พรรณปพร ใฝ่เอกภพ (online)

2 ด.ญ. อินทิพร ชีวสุนทรพงศ์ (online)

3 ด.ญ. วนิสา  คงสันติสุข (online)

*4 น.ส. พิมพ์พิศา เกริกไพรี (online)

*5 น.ส. พรกนก ยงสุทธิวรรณ (online)

*6 น.ส. สิริยากร แรดสมศรี (online)
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*7 นาย อนุสรณ์ ผู้มีโชค (online)

*8 น.ส. ฟองแก้ว เกริกไพรี (online)

*9 น.ส. กัญจนพร สุจริยาพงศ์พร (online)

*10 น.ส. สุรีรัตน์ บารมีวัชรกุล (online)

*11 น.ส. จินตนา ชิดพนา (online)

*12 น.ส. ปาริชาติ บุษบาสดใส (online)

*13 นาย พงศกร เทิ' มมณี (online)

*14 น.ส. ณภาพร ชมชื'น (online)

*15 นาย อภิชัย บุญทา (online)

*16 น.ส. กชมน ผาติวโรดม (online)

*17 น.ส. กชพรรณ ผาติวโรดม (online)

*18 นาย สุทธิ พงษ์  ศักดิZ  สุ ร เดช (online)

*19 นาย สุรกานต์ ศักดิZสุรเดช (online)

*20 นาย เอก พงศ์ ปู่ แก้ว (online)

*21 น.ส. พุทธิพร  โสภาศรี (online)

*22 น.ส. อริสา ประกาศความดี (online)

*23 น.ส. อรสา ผาแดงสง่า (online)

*24 น.ส. อาริยา กันยาเพชร (online)

*25 นาย วรพต พลับพลึงพนา (online)

*26 น.ส. สุภาภรณ์ แตะวอ (online)

*27 น.ส. เต็มดวง (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

*28 นาย สราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์

*29 นาย กิติภพ เกษมสุขวนา

*30 น.ส. บุษบา ศรีดิลกรัตน์

*31 น.ส. ชนาภา สืบพงษ์ธวัชชัย

*32 น.ส. เกตนิกา ธิติทรัพย์ยืนยง

*33 น.ส. จันทนา กานนอนุพงศ์

*34 น.ส. ลักษมี ประทีปพจน์
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*35 น.ส. ภัทรสุดา จายหนวด

*36 น.ส. ฐิติมา ปู่แก้ว

*37 น.ส. สุจารี บุญหนุนวงศ์

*38 นาย ธวัชชัย กวางทู

*39 น.ส. มยุรี เพชรประกายไพร

*40 น.ส. พัชดา สวรรค์อําไพ

*41 นาย กฤษฎา สายรุ้งยามเย็น

*42 น.ส. กัญญาภัค ลลิตพนาสุวรรณ

*43 น.ส. เนาวรัตน์ ปองถาวร

*44 น.ส. พรทิพย์ ไพรพนารักษ์

*45 น.ส. สุทธิพร พนาโกเมน

*46 นาย สาธิต บุญเป็ง

*47 น.ส. จารุวรรณ มูลนิธิ

*48 นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวาณี

*49 นาย สราวุธ ษมาจิตเลิศ

*50 น.ส. นริสา ปู่แก้ว

*51 น.ส. สุราวดี อุทกวาทิน

52 น.ส. ธิฐิพร วรรณพนา

53 น.ส. พรทิพย์ อมรใฝ่จําเริญ

54 น.ส. สลิลทิพย์ งามเจริญ

55 น.ส. กิตติมา สิริประเสริฐคีรี (online)

56 น.ส. บุษกร ทุ่งท้องไร่ (online)

57 น.ส. กัญญ์สิริ คีรีศรีสกุล (online)

58 น.ส. นันทพร พรประภาเลิศ (online)

59 น.ส. เยาวลักษณ์ สิริสกุลโกศล (online)

60 น.ส. ปราณี อุดมกันทร (online)

61 น.ส. สิรินทรัพย์ รัตนคีรีการ (online)

62 น.ส. จินดา ปองเพชรพร (online)
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63 น.ส. ณัฐธิดา สุภาพันธ์เลิศ (online)

64 น.ส. จิราภา   ศักดิZ  เกียรติยศ (online)

65 น.ส. ชลธิชา วสุรานที (online)

66 น.ส. สิริกร  คมสว่าง (online)

67 น.ส. พรชนก ชงโคสุดโสภา (online)

68 น.ส. รติกานต์ เเพะโพ (online)

69 น.ส. ศศิวิมล พวงไพรพฤกษ์ (online)

70 น.ส. สุวนัน เดโชก้องปฐพี (online)

71 น.ส. ศศิกานต์ ใจแจ่มจิต (online)

72 น.ส. พัทธ์ธีรา  สุรเสกข์ (online)

73 น.ส. เกลียวพรรณ ณะวรรณ์ (online)

74 นาย พงษ์เดช สุธารนํcาทิพย์ (online)

75 นาย สมพงษ์ กอบกูลกิจ (online)

76 นาย ชัยวัฒน์ บุษบาศรีไสว (online)

105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. หน่อแอวา (ไม่มีชื'อสกุล)

*2 น.ส. นารี กอบกูลกิจ

*3 น.ส. นิยะดา ษมาจิตวิโรจน์

*4 น.ส. พนิดา บงกชสุดเฉลา

106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. ยุภา สวัสดิZสุทธินันท์

*2 น.ส. ฉันทนา ยอดดอยสูง

*3 น.ส. โชติกานต์ สายชลธี

*4 นาย อรรณพ อาภาไพรวัลย์

*5 น.ส. ศวิตา ธรรมาวิมล

*6 นาย ทรงพล ไตรรัตน์ชัยเลิศ



หน้าที'  47

*7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.เปา (ไม่มีชื'อสกุล)

*8 น.ส. กันตยา พนาไพรเลิศ

*9 น.ส. ศรีประพันธ์ (ไม่มีชื'อสกุล)

*10 น.ส. ศิริพร วินัยเยี'ยม

*11 น.ส. จันทร์ธิดา ผดุงทางธรรม

*12 น.ส. ณัฐกานต์ เลิศสัมฤทธิZ

*13 น.ส. ณัฐชยา ยางเนิcง

*14 น.ส. พนิดา พนาไพรประเสริฐ

*15 นาย ลี พิชิตคนพาล

*16 น.ส. จรรยา ไพรเทเวศ

*17 น.ส. สุรภา คีรีวิริยจิตต์

*18 น.ส. อะหมี' มะ เปียผะ

*19 น.ส. นวพร หมื' นตุ้ม

20 น.ส. ศศิรา สร้างสว่าง

21 น.ส. ภาณิพร พิมุกต์วรกุล

22 น.ส. กัญญารัตน์ จารุพิทยากุล

23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.เสาวภา (ไม่มีชื'อสกุล)

24 น.ส. ทิพาวรรณ ปัญญาอนันตวงศ์

25 น.ส. วาริศรา ยอดแดนไพร

26 น.ส. จันทพร มูลรัง

27 น.ส. วิจิตรัตน์ ปัญญาอนันตวงศ์

28 น.ส. วิรดา คําใส

29 น.ส. สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์

107 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

*1 น.ส. สุธิพร คีรีสุขไสว

*2 น.ส. มนัสวี ขจิตพวงมาลา

*3 น.ส. สุกัญญา คงความมีเกียรติ
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*4 น.ส. ศิริพร อมรใฝ่นุกุล

*5 น.ส. อาภาพร พร้อมเพียรใจ

*6 น.ส. ยุพิน มณีชัยพร

*7 น.ส. จันทร์จุรี สิริทวีพรบุญ

*8 น.ส. สุปราณี ดําเกิงกสิกิจ

*9 น.ส. สุภัคจีรา ชีวสินวิโรจน์

*10 น.ส. อาริสา (ไม่มีชื'อสกุล)

108 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

*1 น.ส. หิรัญรัตน์ พิกุลสีทอง

*2 น.ส. สุวรรณา บุษบาไฉไล

*3 น.ส. นภาภรณ์ จะบอ

*4 น.ส. กฤติญา คุณงามพร้อม

*5 น.ส. ศิรินัฐ ศรีโสภาวิมาน

*6 น.ส. อรวี อิพอ

*7 น.ส. จินตนา พนาพิมาน

*8 น.ส. ชิลาดา แจะมุย

*9 น.ส. สุภาวิณีย์ เพชรประกายไพร

*10 นาย ณภัทร จรีย์พร

*11 น.ส. กานต์ธิดา จับใจนาย

109 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

*1 ด.ช. วีรยุทธ หว่างไม

*2 ด.ญ. วาสนา เลาซาง

*3 ด.ช. กิตติชัย แซ่ลี

*4 ด.ช. พัทธดนย์ ปร๊ะย่อ

*5 ด.ญ. พิมพ์ใจ เลาซาง

*6 ด.ญ. ชนากานต์ หว่างไม
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*7 ด.ญ. เนตรอัปสร พนมไพร

*8 น.ส. หมู่บี (ไม่มีชื'อสกุล)

*9 ด.ญ. อาทิตยา ฤกษ์ชวลิต

*10 ด.ญ. ยุพาพร รอยพนา

*11 ด.ช. ศรายุทธ เลาซาง

*12 นาย เกียรติยศ เลาซาง

*13 นาย ชุมพล เลาซาง

*14 นาย ประวิทย์ หว่างไม

*15 น.ส. แสงเดือน (ไม่มีชื'อสกุล)

*16 ด.ญ. สิรินทรา พนมไพร

*17 น.ส. วริษฐา เมธีวัชรโชติ

18 ด.ญ. อริตา สุวิมลทราทิพย์

19 ด.ญ. อนัญญา ขาวผุดผ่อง

20 ด.ญ. สวภัทร์ อัศวิน

21 ด.ญ. กมลโรจน์ เมืองเมา

22 ด.ญ. จิตวีร์ สุขโพธิญาณ

23 ด.ญ. เยบีพร แฮหมือ

24 ด.ญ. นาตาชา คําสัตย์

25 ด.ญ. กัญญา ปัญญาอุดมพิทักษ์

26 น.ส. เต็งเต็งเอ (ไม่มีชื'อสกุล)

*27 นาย โยธิน พนมไพร

*28 นาย สมพงษ์ ปร๊ะย่อ

*29 นาย วันณรงค์ บัณฑิตเทอดสกุล

*30 นาย พัชรพล ปร๊ะย่อ

*31 นาย พิทยา หว่างไม

*32 น.ส. ลําดวน เลาต๋า

*33 น.ส. รุ้งไพลิน พิชิตคนพาล

*34 น.ส. วิมลรัตน์ อาโย
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*35 น.ส. จันทนา วนากมลชัย

*36 น.ส. โชติรส หว่างไม

*37 นาย วงศพัทธ์ สุขสกุลปัญญา

*38 น.ส. พรวิณีย์ บัวบาล

*39 น.ส. ชุติมา ขาวผุดผ่อง

*40 น.ส. เกวลิน เล่าหลื'อ

*41 น.ส. เยาวลักษณ์ พนมไพร

*42 น.ส. อตินันท์ ศิริวัฒนากวิลท์

*43 น.ส. ณัฐฐา พิทักษ์จันทรา

*44 น.ส. มณีรัตน์ โปรดปราณนาม

*45 น.ส. สรวีย์ วากยะศิลป์

*46 น.ส. อารี สายชลพิมาน

*47 น.ส. จีรนันท์ จิโน

*48 น.ส. พิยะดา เกียรติอรุณเลิศ

*49 น.ส. นิชา นันทโชติศิริ

*50 น.ส. ทิชากร บุตรซาว

*51 น.ส. นาภาพร แซ่หลี

*52 น.ส. มาลี ดาวทอง

*53 น.ส. สายสมร พนมไพร

*54 น.ส. อังคณา จันทร์ปุย

*55 น.ส. ศิรินันท์ ชนาปิติ

*56 น.ส. สุพรรษา แซ่โกว

*57 น.ส. สุชานรี หน่อสกุลไกล

*58 น.ส. สุพัชชา สุวิมลทราทิพย์

*59 นาย ศราวุฒิ เลาซาง

*60 น.ส. จิตใจ ใฝ่เงินทอง

*61 น.ส. วารี เบญจมฤคา

62 น.ส. ชนนิกานต์ เมฆสีสวย



หน้าที'  51

63 น.ส. สุกัญญา สุทธิธรรมบํารุง

64 น.ส. นํcาฝน ปัญญานนท์

65 นาย เทิดพิทักษ์ เลาหลือ

66 นาย ศตนนท์ ปานทอง

67 น.ส. ยนต์ศึกภู มหายิ'งใหญ่

68 น.ส. กุลธิดา หวังรัตนศรี

69 น.ส. นิตยา กุลพินิจ

จังหวัดลําปาง

110 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา

*1 ด.ช. นิธิกร ตันพรมเมือง

*2 ด.ญ. อรกัญญา ทักษิณคุณ

*3 ด.ญ. ศรัญญา เลขะวัฒนะ

*4 ด.ช. ภานุวัฒน์ อิ'มบู่

*5 ด.ช. อภิชาติ ทองหมื' น

*6 ด.ญ. รัตติมา เมืองมา

*7 ด.ช. จาตุพล สิทธิสงคราม

*8 ด.ญ. กัญญาณัฐ เชื cอเทวา

*9 ด.ช. ธนวัฒน์ ยอดสาแล

*10 ด.ญ. ฝนนภา ธิต๊ะ

*11 ด.ช. กาจณรงค์ จิตตคํา

12 ด.ญ. กัลยาณี นุสาโต

13 ด.ญ. วิลัยพร รอดจัตุรัส

*14 น.ส. กรกนก เทียมใจ

*15 น.ส. นฤมล บุตรวงษ์

*16 นาย ธนาดล ยอดสาแล

17 น.ส. กัญญาลักษณ์ เชื cอเทวา

18 น.ส. หทัยชนก ประเสริฐสุขดี
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19 น.ส. ปนัดดาว ตะติยะ

111 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา

1 ด.ช. กิตติศักดิZ แก้วเมืองมา

112 โรงเรียนเถินวิทยา

*1 น.ส. พัชริดา ไชยศรีมาลย์

*2 นาย ภัทรพงษ์ สุรินทร์

3 น.ส. ปียะดา มะโนสม

4 นาย ธีรวัฒน์ มะโนสม

113 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

1 ด.ช. ธีรยุทธ กล้าแข็ง

114 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

1 นาย กลวัชร ร่วมชาติ

2 น.ส. จุฑามาศ ดิษฐเนตร

3 น.ส. มาริสา ใจจง

4 น.ส. มลิสา วิริยา

5 น.ส. พัฒนวดี ปิ' นเกษ

115 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา

*1 ด.ช. กิตติกร ทิศลี

*2 ด.ช. สุทธิพงษ์ ใจดื'ม

*3 ด.ญ. โมณีญา ติbบเสือ

*4 ด.ญ. โศภิษฐา คงชื'น

*5 ด.ช. วิทยา ยอดเศรนี

*6 ด.ญ. ชนานันท์ สืบใจถา
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7 ด.ญ. วานิดา จะพือ

8 ด.ญ. พิมลวรรณ วงศ์ษา

9 ด.ญ. ชยิสรา สุวรรณพิบูลย์

10 ด.ญ. สวรินทร์ สืบพรมมา

11 ด.ญ. วรัญญา เตชะ

12 ด.ช. ภาณุวัฒน์ สืบใจถา

116 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ในโครงการพระราชดําริ

1 ส.ณ. ณัฏฐกฤต ไชยปะละ

จังหวัดลําพูน

117 โรงเรียนจักรคําคณาทร

1 ด.ญ. ศศิธร ไชยศรี

2 น.ส. เครือทอง (ไม่มีชื'อสกุล)

3 ด.ญ. เสาวนีย์ พ่อพันดร

4 ด.ญ. พรมพร วังศรี

*5 นาย วรพงศ์ หล้าใหม่

6 นาย อรรถโกวิทย์ สวัสดิZอารี

7 น.ส. ศิริกัญญ์ พงษ์วัน (online)

8 น.ส. ณัฐธิชา ขาววิละ (online)

118 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

*1 น.ส. จันทร์มณี พิราบพารา

*2 น.ส. สมฤดี เงินทองประกาย

*3 น.ส. มณีวรรณ สมบัติทองแท้

*4 น.ส. วาลินี บงกชเรืองอร่าม

119 โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
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*1 ด.ญ. จักรีพร ดวงดี

*2 ด.ช. ทิวัตถ์ ศรีคําวงค์

3 ด.ญ. สุวนันท์ ตากํ'า

4 ด.ช. วรชิต จันดี

5 ด.ญ. ปัณณิกา หล้าเป็ง

120 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

1 ด.ญ. จรัสรวี ลุงสาม (online)

121 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

*1 นาย ศุภกร อินหน่อแก้ว

2 น.ส. ปุณญนุช กาบเงิน

122 โรงเรียนวชิรป่าซาง

*1 ด.ญ. อริศรา มาปินตา

2 ด.ญ. วัฒนพร จินตนากอง

3 ด.ญ. ทิพย์สุคนธ์ แซ่เหอะ

4 ด.ญ. ปาริณี โยธาแสน

5 ด.ญ. ศศิวรรณ ผันผาย

6 ด.ช. ปฐมพร ทองรัตน์

*7 น.ส. จันทนิภา ฝัcนฉางข้าว

*8 น.ส. ปิยะดา แซ่ห่าง

*9 นาย ปิยะ คําลือ

*10 น.ส. ชนินาถ ขาหอม

*11 นาย สุเมธ มณีกัน

*12 นาย พีระศักดิZ ดํารงพรวารี

*13 นาย เชวงศักดิZ อุตสาปัน

*14 น.ส. อชิรญา มาปินตา
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*15 น.ส. วรรณนภา อะกินแก้ว

*16 นาย นครินทร์ วิญญาเงือก

17 น.ส. ศิริกาน ใจซาง

18 นาย เพชรนคร เมืองห้อม

123 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

*1 น.ส. สุวิชาดา ปาตัน

124 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

*1 น.ส. ภัทรวิจิตรา แก้วเล็ก

*2 นาย สันดุสิต ชุมแสง

*3 น.ส. กัญญารัตน์ ภิยาชัย

*4 น.ส. นิรมล จุ้มเขียว

จังหวัดอุตรดิตถ์

125 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

*1 ด.ญ. ดลอัปศร คํามี

*2 ด.ญ. วริษา เชี'ยวชาญ

3 ด.ญ. จิตรกาญจน์ กาวินัน

4 ด.ญ. ปรียาภรณ์ มั' นจันทร์

5 ด.ญ. นิตยา อังคณา

6 ด.ช. ยศธนา คํามี

7 ด.ญ. ปรียาพร เมืองด่าน

8 ด.ญ. จินต์ดาณัช เด็ดขาด

9 ด.ช. นัฐพงษ์ ผาแดง

10 ด.ญ. รัตนาภรณ์ มณีโชติช่วง

11 ด.ช. พีรวัส มันเขตกิจ
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126 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

1 ด.ญ. บุญธิดา เชื cอผู้ดี

2 ด.ญ. ณัฐริกา สิทธิกรม

3 ด.ญ. กฤษณี ตะสุข

4 น.ส. พรรณวษา เงินเชื cอ

5 น.ส. ปุนยวี แตงเถาว์

6 น.ส. อรอนงค์ วงษ์พรวน


