
หน้าที'  1

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

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

จังหวัดกระบี2

1 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

1 ด.ญ. วิรากร ฟักขาว

2 โรงเรียนบ้านบางเหรียง

*1 ด.ช. ปฏิภาน เกตุแก้ว

*2 ด.ช. ศิวกร ชนะศึก

*3 ด.ญ. จิราวรรณ ศรีสุขใส

4 ด.ญ. ปวริศา ศรีรักษา

5 ด.ญ. ศศิธร ฉันท์ไทย

3 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

1 น.ส. อุไรวรรณ เดชรักษา

2 น.ส. ธนาลักษณ์ เถาชู

4 โรงเรียนพนมเบญจา

1 ด.ญ. อาทิตยา จันทร์ทอง (online)

2 ด.ญ. โชติกา จีนหนู (online)

*3 น.ส. อุภัยภัทร แก้วสีสด (online)

*4 น.ส. สุภัสสรา ชัยรักษา

*5 น.ส. มลทิพย์ จันทร์เมืองไทย

รายชื2 อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื2อการกุศล ปี 2563

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคใต้
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5 โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง

*1 ด.ญ. เนตรอัปสร ชูทอง

*2 น.ส. วีรดา เอ่งฉ้วน

*3 นาย อภิวัฒน์ ศรีชาย

4 น.ส. สุภาวดี แซ่ซั'ว

6 โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล

1 น.ส. เสาวณีย์ คงพัฒ

จังหวัดชุมพร

7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา

1 ด.ช. ธนากร มุขสุข

2 ด.ญ. พิมพ์สุดา โตพุนพิน

3 น.ส. กุลณัฐ เอี'ยมจิตติรักษ์

4 นาย ปารณัท โนใหม่

จังหวัดตรัง

8 โรงเรียนกันตังพิทยากร

*1 ด.ช. นนทกานต์ มีสุข

*2 ด.ญ. ทิพรัตน์ พันธุเสน

*3 ด.ญ. รติยา จิรวิศิษฐาภรณ์

*4 ด.ญ. ปารดา โดะโอย

*5 ด.ญ. ธนิญา ช่วยสุวรรณ

*6 ด.ญ. รุ่งณภัทร ขาวเรือง

*7 ด.ช. ณัฐพงศ์ แก้วกลิ'น

*8 ด.ช. อันน์ ซ้วนซี b

*9 ด.ญ. กนกวรรณ ก้งจี b

*10 ด.ญ. ศศิภา ชูเชิด
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*11 ด.ช. ณัฐวุฒ วังเมือง

12 ด.ญ. นันท์นภัส หะจิ

13 ด.ญ. เพียงตะวัน บุญเกื bอ

14 ด.ช. ชยพล ช่วยสุวรรณ

15 ด.ช. กรินธรณ์ เกิดอุดม

16 ด.ญ. นีรนุช กาสุข

17 ด.ญ. สิรินทรา อินทรโยธา

18 ด.ญ. สุชาดา สงสังข์

19 ด.ช. นรินทร์รัตน์ ตันติพนาทิพย์

20 ด.ช. พงศกร พลวัตร์

21 ด.ช. สิทธิเดช หลงสัน

22 ด.ช. จิรวัฒน์ เส็นสด

23 ด.ญ. ญาณัจฉรา หนูบูรณ์

24 ด.ช. พงศ์พิสิฏฐ์ นิ' งทอง

25 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คงผอม

26 ด.ช. นรินทร์ทิพย์ ตันติพนาทิพย์

*27 น.ส. ขนิษฐา เพ็ชรสนั' น

*28 น.ส. พรนภัส ชัยแป้น

*29 น.ส. จิดาภา พยักฆศรี

*30 น.ส. จันจิรา หวังจิ

*31 น.ส. พรลภัส ชัยแป้น

*32 น.ส. พิศตะวัน ม่วงลาย

*33 นาย พีรยุทธ ซื'อตรง

*34 น.ส. ปวิตรา ศรีระพันธ์

*35 น.ส. จุฑามาศ ชูกระชั bน

*36 น.ส. ณัฐณิชา สวนอาษา

*37 น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณมาศ

*38 น.ส. มลธิดา สมาธิ
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*39 นาย ภูนิพัฒน์ พระคง

*40 น.ส. จิรัชญา สุนธนนท์

*41 นาย ศุภสรรค์ ลังทิพย์

*42 น.ส. สู่ฝัน เจ๊ะหมวก

*43 น.ส. ณัฐลดา จิรวิศิษฐาภรณ์

*44 น.ส. สิริวิมล อิทธิสัน

*45 น.ส. นภัสสร แทนกลาง

*46 นาย ตันติกร พลประสิทธิj

*47 น.ส. ฟิตเราะห์ ตุกังหัน

*48 นาย ทวีศักดิj เพ็ชรสนั' น

*49 น.ส. ปิยะประภา พันธ์ุลํายอง

*50 นาย ศุภชัย ซ้วนชี b

*51 น.ส. นิสาชล ขุนเศษ

*52 น.ส. ดีร์อาน่า แดงหนํา

*53 น.ส. กนกอร บุญปัญญา

*54 นาย กิตติศักดิj พรหมมณี

*55 น.ส. มะลิวรรณ ธนูศิลป์

56 นาย สัญชาติ ละเอียด

9 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

*1 ด.ญ. วนิดา มงชู (online)

*2 ด.ญ. กนกวรรณ หนูแท้ (online)

*3 น.ส. กนกวรรณ ทองมา (online)

*4 น.ส. สุนิสา ชูทอง (online)

5 น.ส. ผริตา คงเเก้ว (online)

6 น.ส. กรกช แซ่หลี (online)

10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
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*1 ด.ช. พีรพล ชิตชลธาร (online)

2 ด.ญ. กุลนิภา จินดานิล (online)

*3 น.ส. สุตาภัทร ชาติประสิทธิj (online)

*4 นาย วายุพัชร ละเอียด (online)

*5 น.ส. จีรนันท์ สะระหมาด (online)

*6 น.ส. ชนัญญา ชลหาญ (online)

*7 น.ส. นภัสสร ศุภรทวี (online)

*8 น.ส. จันทิมา ดําสุด (online)

*9 นาย มณฑล ท่าจีน (online)

10 น.ส. วนิดา  จินดานิล (online)

11 น.ส. ณัฐนิดา คงเมคา (online)

12 น.ส. จุฑามณี อักษร (online)

13 น.ส. ชณิตา มาศเมฆ (online)

11 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

*1 ด.ช. พงศกร รัษฎาวงศ์

*2 ด.ญ. อริสรา แก้วพิทักษ์

*3 ด.ญ. จริยา สายัณห์

*4 น.ส. นลินทิพย์ วันแรก

*5 ด.ญ. พีรยา สุมะหิงพันธ์

*6 ด.ญ. ศิรดา ศรีวิไล

*7 ด.ญ. ชนิดา พัฒนาโคกเคียน

*8 ด.ญ. จารุวรรณ จินาภิรมย์

*9 ด.ญ. ณัฐชา ภักดีนอก

*10 ด.ญ. จิราพร บัวแก้ว

*11 ด.ญ. นันทิตา เต็งเฉี bยง

*12 ด.ญ. โชติกา เอียดเหล็น

13 ด.ช. อานันท์ รองรักษ์
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14 ด.ช. อัครวุฒิ สิทธิศักดิj

15 ด.ช. ตรีรัตน์ แก้วศรี

16 ด.ช. รัตนพล ขาวคง

17 ด.ช. พีรพัฒน์ ฤทธิjดี

18 ด.ญ. ชลนภา เรืองโรจน์

19 ด.ญ. ธัญญธิดา ชูแก้ว

20 ด.ญ. ธันย์ชนก ชุมดี

21 ด.ญ. อรอุมา ชุมดี

22 ด.ญ. กิติมา ชุมดี

23 ด.ญ. ญาณิศา เก้าเอี bยน

24 ด.ญ. ปวีณ์นุช สุทธิ

25 ด.ญ. ปาริฉัตร นิลณบดี

26 ด.ญ. ศศิวรรณ เมืองจันทร์

27 ด.ญ. ปาริฉัตร คุณาธรรม

28 ด.ญ. พัณณิตา เอ็มบุตร

29 ด.ญ. ศรัญญา หมุนเวียน

30 ด.ช. บริพัตร ช่วยชูโชติ

31 ด.ช. ปรเมษฐ์ สุนทร

32 ด.ญ. จันทกานต์ คงสิน

33 ด.ญ. นภารัตน์ ชายภักดิj

34 ด.ญ. วิราวรรณ กันทิพย์

35 ด.ญ. สุวนันท์ คงชิต

36 ด.ญ. มิรันตี บัวแก้ว

37 ด.ญ. พัชรี รามรักษ์

*38 น.ส. ประภัสสร ทองบริสุทธิj

*39 น.ส. จิรนันท์ หมุนเวียน

*40 น.ส. ธัญญลักษณ์ บุญทศ

*41 น.ส. เจนจิรา เสิดเสน
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*42 น.ส. หรรษกานต์ ทองพราว

*43 น.ส. วิภาดา ทองโอ

*44 นาย ธนรัตน์ ภิญโญธรรมโนทัย

*45 นาย พัทธดนย์ จิตรบุญ

*46 น.ส. สุธิณี ทองโท

*47 น.ส. ธิมา เมฆเกตุ

*48 นาย ศุภกิตติj คงรักษ์

*49 นาย พสุเทพ หูเขียว

*50 น.ส. ธนัชชา ขาวบาง

*51 น.ส. อิสยาห์ แกล้วทนงค์

*52 นาย ปริญญา เกลี bยงเกลา

*53 น.ส. เบ็ญธิชา คุณาธรรม

54 น.ส. อรพัชร เสาร์แก้ว

55 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งเผา

56 น.ส. พนิดา เอียดชะตา

57 น.ส. เกศินี รักราวี

58 น.ส. กนกวรรณ ทองคํา

59 น.ส. อุไรรัตน์ ภู่กลาง

12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

1 ด.ญ. รสิตา สองพัง

2 ด.ญ. ดาราวดี ชุมคง

3 ด.ญ. ณัฐกุล พิทักษ์กิจ

4 ด.ช. กฤษฎา พรรคพล

*5 น.ส. กนกวรรณ ชุมคง

*6 น.ส. ชนัญชิดา บุญยอด

7 น.ส. วารีณา สานิง

8 น.ส. พัฒศวรรณ สุริยามาตร์



หน้าที'  8

9 น.ส. นุชรี ชูเกลี bยง

13 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

*1 ด.ช. นเรศร์ สุขลิ bม

*2 ด.ช. กฤษกรณ์ หมื' นรักษ์

*3 ด.ช. ศุภวิชญ์ อะเส็ม

*4 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง ชนะกุล

*5 ด.ญ. ภัทรพร อับดุลหละ

*6 ด.ญ. ปนัดดา แก้วจันทร์

*7 ด.ญ. ธีรนาฏ นิคะ

*8 ด.ญ. อรวี แก้วกัง

*9 ด.ญ. ซอฟา หวังกา

*10 ด.ญ. ศิรารัตน์ ถึงเจริญ

*11 ด.ญ. อริษา คงเมือง

*12 ด.ญ. เยาวเรศ เส็นฤทธิj

*13 ด.ญ. กนกกาญจน์ ไขแสง

14 ด.ญ. กณิการ์ วรรณเดช

15 ด.ช. ภูวดล สังข์ขาว

16 ด.ญ. โชติมา ศรีเกตุ

17 ด.ช. จิรายุ สัตถาผล

18 ด.ญ. ชนัณชิดา ติณโสภารัตน์

19 ด.ญ. จันจิรา สุขรัตน์

20 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สุขบูรณ์

21 ด.ญ. สนัดเนตย์ ไขแสง

22 ด.ญ. กัญญา เส็นฤทธิj

23 ด.ญ. กัญญาณัฐ อาจเส็ม

24 ด.ญ. กนกอร เที' ยงหนู

*25 นาย ธีรภัทร สิงห์อินทร์
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*26 น.ส. ชลธิชา บุญส่ง

*27 น.ส. อินทิรา ขวัญดํา

*28 น.ส. บัณฑิตา ทองแท้

29 นาย สราวุฒิ คงอินทร์

30 น.ส. จุติมา ขันแก้ว

31 น.ส. จิตราภา สัตถาผล

14 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

1 ด.ญ. สุภาวี จันทร์มณี

2 ด.ช. ภาณุเดช รัตนบุรี

*3 นาย ภิญโญ สิทธิพิสัย

*4 น.ส. พิมาดา จุ่งสกุล

*5 น.ส. กุลธิดา สถิตย์เรืองศักดิj

*6 นาย มนชัย ทองมี

15 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ

1 ด.ญ. วรัญญา กูมุดา

2 ด.ญ. นวนันท์ นาคช่วย

3 ด.ญ. นัจญวา หมีนหา

4 ด.ญ. พินิศา สะดี

5 ด.ญ. ปาลิตา กลางวัง

6 ด.ญ. ชลธิชา เทพอักษร

16 โรงเรียนบ้านโคกยาง

*1 ด.ช. ณฐวัทน์ ยงประเดิม (online)

2 ด.ช. ธีภัทร์ เที' ยงธรรม (online)

3 ด.ช. จักพัตร ฉลาด (online)

4 ด.ญ. จันทกานต์ วู้นา (online)
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17 โรงเรียนบ้านควนปริง

*1 น.ส. ชลธาร ชูแสง

*2 ด.ช. กิตติศักดิj วรรณมาศ

*3 ด.ญ. รมิดา จิตรา

*4 ด.ญ. วาริษา ประกอบธรรม

*5 ด.ญ. สุภาภรณ์ สุขสวัสดิj

*6 ด.ญ. โสภิตา โปหลง

7 ด.ช. ชยานันท์ ยิ bนห้อง

8 ด.ช. ณัฏฐชัย โสภากระสินธ์ุ

9 ด.ช. ศุภณัฐ การประกอบ

10 ด.ญ. อุทัยกาญจน์ ศรีวิเชียร

11 ด.ญ. ขวัญจิรา เจตนากลาง

18 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

*1 น.ส. วีรยา สนธิมาศ

*2 ด.ช. ณฐกร รองเดช

*3 ด.ญ. ธาราวดี เพชรนิล

*4 ด.ญ. ปนัดดา หยงสตาร์

*5 ด.ญ. พัชริญา สโมสร

*6 น.ส. ปวันรัตน์ ดอนเมาไฟ

*7 ด.ญ. จิรารัตน์ เล็งหนูดํา

*8 ด.ญ. กมลชนก อินเครา

9 ด.ช. บริพัตร ชูลี

10 ด.ญ. ศุทธวดี สามารถ

11 ด.ญ. จิรประภาสรณ์ เม่งเอียด

12 ด.ญ. กนกวรรณ อินทร์สงคราม

13 ด.ช. ปาราเมศ ช่อทองหลาง
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14 ด.ญ. แพรวา สาเหล้

15 ด.ช. มงคลพัฒน์ คงสง

16 ด.ญ. นริศรา หลงกลาง

17 ด.ญ. อรัญญาริน ชัยเสนี

18 ด.ญ. รัตนวดี กําจร

19 ด.ญ. สุรัยญา ณ พัทลุง

20 ด.ญ. อริสา เหมรา

21 ด.ช. ปาณัสม์ มลยงค์

22 ด.ญ. สริญญา เจะสา

23 ด.ช. ปฎิพัทธิj ดอนเมาไฟ

24 ด.ญ. เขมมิกา พิทักษ์นิระพันธ์

25 ด.ญ. มนัสชนันท์ รองเดช

26 ด.ญ. อารยา จิตรเที' ยง

27 ด.ญ. เมธาวดี สาราบรรณ์

*28 น.ส. จันทร์จิรา ศรีสวัสดิj

*29 น.ส. วรรณิดา จิตรหลัง

*30 น.ส. ศิริวรรณ หวันยาหวา

*31 น.ส. มาริษา เอ้งฉ้วน

*32 น.ส. ฟาดีละฮ์ ชายทุ่ย

*33 น.ส. กัญญารัตน์ หูเขียว

*34 นาย โฆษิต แซ่เอ้ง

*35 น.ส. ทิฆพร เอ้งฉ้วน

*36 น.ส. ชลดา นวลแก้ว

37 น.ส. นุสรา สรรเพ็ชร

19 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

*1 ด.ช. รัฐภูมิ นนทก

*2 ด.ญ. สิริวิภา ใจบุญ
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*3 ด.ญ. กัณทิมา สุดเมือง

*4 ด.ช. กฤษณชาติ สิริสมพิพัฒน์

*5 ด.ช. กันตวิชญ์ ยกซื'อ

*6 ด.ช. คิงฮั'ว ติง

*7 ด.ช. ธันทิวา ยกเซ่ง

*8 ด.ญ. สุภาภรณ์ นิยมพร้อม

*9 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ นิยมพร้อม

*10 ด.ญ. อัญชิสา หวานขัน

11 ด.ช. พีรพัฒน์ โคตะบิน

12 ด.ญ. ศุภนิดา นวลน้อม

13 ด.ช. พีระพัฒน์ จันทร์มัด

14 ด.ญ. ปรียาภรณ์ ไกรเทพ

15 ด.ญ. พิมพกานต์ นาศรี

*16 นาย ปิยะ กินจิบ

*17 น.ส. กุลปริยา วิเชียรบุตร

*18 น.ส. สุพิชฌาย์ โพธิjแก้ว

*19 น.ส. อมรกานต์ ส่งเสริม

*20 น.ส. ภวนันท์ กลิ'นหอม

*21 น.ส. ศศิวิมล พลบุญ

*22 น.ส. พิชญธิดา จิตรา

*23 น.ส. นิธิพร หนูริง

*24 น.ส. นันทิชา ขวัญนิมิตร

*25 น.ส. สิริวิมล ใจบุญ

*26 นาย อัสนีย์ พัดลม

*27 น.ส. ปภาวี เซ้งซ่องกุ่น

*28 น.ส. พัตรพิมล เกื bอคง

*29 นาย ปัญญธัช พีระวรากร

*30 นาย ปัญญทัน พีระวรากร
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*31 น.ส. เบญจพร อินทร์ช่วย

*32 น.ส. วัลภา โชติกมาศ

*33 น.ส. ชลิดา เมฆเกิด

34 น.ส. ฐิตาภา มีจันทร์

35 น.ส. มณีรัตน์ เอ็มบุตร

36 น.ส. นิศากร แก้วประชุม

37 น.ส. อัคราวรรณ พิทักษ์ศานต์

38 น.ส. ศศิชา กะเดช

39 นาย ธนกร จันทร์เพ็ชร

40 น.ส. ชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์

20 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

*1 ด.ช. กฤษฎา ชูชาติ

*2 ด.ญ. สิริมา มัธยันต์

*3 ด.ญ. นฤมล สังข์นุ้ย

*4 ด.ญ. ธัญลักษณ์ รักษา

*5 ด.ช. ศุภกฤต นะวะกะ

*6 ด.ญ. ภูมรา หนูปาน

*7 ด.ญ. นัฐฐาวีรนุช เทพแก้ว

*8 ด.ญ. พัชรินทร์ กองแก้ว

*9 ด.ญ. สิริวรรณ แซะหมาด

*10 ด.ญ. ภูมรินทร์ หนูปาน

*11 ด.ญ. ณัฐกานต์ ปานเล็ก

12 ด.ญ. อโณฌา อัตเส็น

13 ด.ญ. ณฐิตา ขาวเผือก

14 ด.ช. ธนพัฒน์ เทศนอก

15 ด.ญ. อภิชญา ทองรอด

16 ด.ญ. วิชญาดา พลสังข์
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17 ด.ญ. กวินธิดา ทิพย์จันทา

18 ด.ช. ธีรนัย สุโสะ

19 ด.ญ. แพรวา ขุนทา

20 ด.ญ. อุมากร ชัยเพชร์

21 ด.ญ. พัสตราภรณ์ น้อยหนู

22 ด.ช. พัสกร ชูช่วย

23 ด.ญ. วารุณี คีรีรัตน์

24 ด.ช. สรรพสิทธิj รงค์รัตน์

25 ด.ญ. กัญญรัตน์ ทองอินทร์

*26 นาย อมกฤต สุวรรณสว่าง

*27 น.ส. วาสนา ขาวคง

*28 น.ส. ณัฐญาพร ทองจีน

*29 น.ส. อิงทิรา แก้วจันทร์

*30 น.ส. ชฎาพร เดิมหลิ'ม

*31 นาย ทิชานนท์ วงค์บุญมา

*32 นาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณศรี

*33 น.ส. อริศรา สํานักพงษ์

*34 น.ส. ปิยะนุช วงศ์มาก

*35 น.ส. ณัฐนรี สุวรรณรัตน์

*36 นาย พรหมมินทร์ องศารา

*37 น.ส. เบญจมาพร ชนะภัย

*38 น.ส. ภัทราภรณ์ สมจริง

*39 น.ส. ณิษาลักษณ์ ช่วยเกลี bยง

*40 น.ส. กนกพร วีระพันธ์

*41 น.ส. กนกวรรณ สันติเพ็ชร

*42 น.ส. เนตรชนก แซ่เตียว

*43 น.ส. ปิยนุช เที' ยงธรรม

*44 น.ส. ประภาสิริ แก่งเซี bยว
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*45 น.ส. ปุณยาพร อินทอง

*46 น.ส. อัญชลี ฤทธิเดช

*47 น.ส. ชลิตา สามารถ

*48 น.ส. สุธิมา ทองฤทธิj

*49 นาย วิชาญ อภัยเสวตร

*50 นาย ธีรวุฒิ เพ็ชรวิสัย

*51 น.ส. กฤษณา จันทร์ชุม

*52 น.ส. ชนิตา แก้วชู

*53 นาย ณรงค์ธร อาสนะ

*54 น.ส. อรณิชา บุญชัย

*55 น.ส. มฑุลัดดา วิเชียร

*56 น.ส. อริศรา โมรา

*57 น.ส. รัตนาภรณ์ ทองฤทธิj

*58 น.ส. กัลญาลักษณ์ โคตรภักดี

*59 น.ส. ณัฏฐิกา ติมุลา

*60 น.ส. ปิยนุช ผิวเหลือง

*61 น.ส. ปภาวรินทร์ สุขทิพย์คงคา

*62 นาย พรพิพัฒน์ ชายภักตร์

*63 น.ส. ภาพิมล บัวแก้ว

*64 นาย ธีรพงษ์ นํbาเยื bอง

*65 น.ส. สุพรรษา แก้วบัวสง

*66 นาย ธรรมรักษ์ ลิ'มสถาพร

*67 น.ส. หทัยภัทร ชูแก้ว

*68 น.ส. อารยา ทองสวัสดิj

69 น.ส. ปนัดดา คงชาติ

70 นาย พงศ์พณิช จันทร์สว่าง

71 น.ส. สายฝน เศษคง

72 นาย เทพธารินทร์ ศรีเทพ
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73 นาย ไชยวัฒน์ รัตนสุข

74 นาย ชานนท์ สุวรรณรัตน์

75 น.ส. มัสยา นพวงศ์

21 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

1 ด.ช. อัลฟา อาดํา

2 ด.ญ. ณัฐณิภัทร วรรณบวร

3 ด.ญ. ทิพผกาวรรณ ศรีทองสุข

4 ด.ญ. ปวิมล เจริญสุข

5 ด.ญ. นิรชา สมเจตนา

6 น.ส. ณิชาภัทร บุญพาฤทธิj

7 น.ส. ลีลาวดี นิลบวร

22 โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย์

*1 ด.ญ. พรหมพร ชูเงิน

*2 ด.ญ. ศิริมา ฤทธิjเพชร

*3 ด.ญ. กนกวรรณ ทวนดํา

4 ด.ญ. รัตนา แก้วผ่อง

5 ด.ญ. จีรพัทธ์ ปานยัง

6 ด.ญ. อติกานต์ นุชม่วง

7 ด.ญ. สิริยากร พูลสิน

8 ด.ญ. พิมพ์ผกา เปรมรุ่งเจตน์

9 ด.ญ. พิมพกานต์ ลิ bมหยัด

10 ด.ญ. อารีรัตน์ รักชูศรี

11 ด.ญ. ณัชชา ปราบภัย

12 ด.ญ. จุฑาทิพย์ พลชัย

13 ด.ช. วีรกร นุ่นสงค์

*14 น.ส. ณัฐฐิตา นุชม่วง
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*15 น.ส. จุฬารัตน์ แฟ้มแช่ม

*16 น.ส. ธันฐิตา ปิ' นอมร

*17 น.ส. ภัทรวดี ทวนดํา

*18 น.ส. พรไพลิน ศรีประสิทธิj

*19 น.ส. ปิยพร นวลมาก

23 โรงเรียนวังวิเศษ

*1 ด.ช. วรชิต สอนทอง (online)

*2 ด.ญ. วิไลพร   ช่วยหนู (online)

*3 ด.ญ. พรชิตา ดําทอง (online)

*4 ด.ญ. กมลรัตน์ บัวลอย (online)

*5 ด.ช. ชัชพงศ์ ชูชุมชื'น (online)

*6 ด.ช. การุณ ทองดียิ'ง (online)

*7 ด.ญ. ชุติมา ชัยชนะ (online)

*8 ด.ญ. สร้อยทิพย์ ศรีไทย (online)

*9 ด.ญ. ปุณยาพร แดงส่งศรี (online)

*10 ด.ญ. ศดานันท์ ศรีสุขใส (online)

*11 ด.ญ. ฟ้ามุ่ย บุญเสริม (online)

*12 ด.ญ. สุธีกานต์ ชูชมชื'น (online)

*13 ด.ญ. ณิชาวดี สินอ่อน (online)

*14 ด.ช. ทรงกรด มั' นซิ bว (online)

*15 ด.ช. กอบกาญจน์ นิลนารถ (online)

*16 ด.ญ. เกสราภรณ์ แสงแจ้ว (online)

*17 ด.ญ. กาญจนาวดี ชุมคง (online)

*18 ด.ญ. ศศิวิมล แดงส่งศรี (online)

19 ด.ช. ธีระพงษ์ แสงเกื bอ (online)

20 ด.ญ. ชญานันท์ อุ้ยกิ bม (online)

21 ด.ญ. ชญานุตม์ อุ้ยกิ bม (online)
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22 ด.ญ. ปานระพี แก่นแก้ว (online)

23 ด.ญ. วิชญาดา จีนประชา (online)

24 ด.ญ. ฐิตินันท์ มีเจริญ (online)

25 ด.ญ. ฟาธาน จันทร์กระจ่าง (online)

26 ด.ช. กฤตศิลป์ วิ bนฉ้วน (online)

27 ด.ญ. ปัญญาภรณ์ หนูนิน (online)

28 ด.ช. สุรสิทธิj น้อยสมวงศ์ (online)

29 ด.ญ. ศิริวรรณ เงินสมทอง (online)

30 ด.ญ. อัญชลี ด้วงชู (online)

31 ด.ช. ศุภนนท์ เเก้วเเสงขวัญ (online)

32 ด.ญ. รสสิรินทร์ ขุนอินทร์ (online)

33 ด.ช. กิตติศักดิj  ศรีรังศิลป์ (online)

34 ด.ญ. ญาณิศา ดินแดง (online)

35 ด.ญ. วริษฐา ศรีไทย (online)

36 ด.ช. อรรถชัย เกื bอบุญส่ง (online)

37 ด.ช. ธราเทพ แก้วคราม (online)

38 ด.ช. กวีรัตน์ อ้นเพชร (online)

39 ด.ญ. ภุมวารินทร์ ชมชื'น (online)

40 ด.ช. ธีระพัฒน์ สุริยกาญจน์ (online)

41 ด.ช. จักรรินทร์ คล้านนอง (online)

42 ด.ช. สิรวิชญ์ ใจสมุทร (online)

43 ด.ช. อุกฤษฏ์ เพ็ชรศรีช่วง (online)

44 ด.ช. นัฐพงษ์ อ่อนแท้ (online)

45 ด.ญ. ณัฐธยาน์ อินขัน (online)

46 ด.ช. ธรรมทรรศน์ แก่นแก้ว (online)

47 ด.ช. ศุภโชค วิมลเมือง (online)

48 ด.ช. ภาณุพงศ์ สุขชาติ (online)

*49 น.ส. พิชญาภา บัวชูก้าน (online)
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50 น.ส. พิยดา ดําแข็ง (online)

51 น.ส. กุลธิดา ทุมรัตน์ (online)

52 น.ส. อมราพร แสงเกื bอ (online)

53 น.ส. เกศณีย์ จงทอง (online)

24 โรงเรียนวิเชียรมาตุ

*1 ด.ญ. อัจฉรา สุนทรนนท์

25 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

1 น.ส. ปทุมพร หนูเซ่ง

26 โรงเรียนสภาราชินี 2

1 ด.ญ. ณัฐนิชา ไข่หงษ์

2 ด.ช. กรกต เวียนวัตร

3 ด.ญ. ปัณฑิตา จริงจิตร

27 โรงเรียนสวัสด̂ิรัตนาภิมุข

1 ด.ญ. สุธาสินี เสี'ยงซ้วน

2 ด.ญ. อุมาภรณ์ จันสุข

3 ด.ญ. สุกัญญา นันทเพชร

4 ด.ญ. บุษบา นิคะ

5 ด.ญ. ดุลฤดี ไกรสุทธิj

6 ด.ญ. พรลภัส แก้วประชุม

7 ด.ญ. ธันย์ชนก สีดํา

8 ด.ญ. กัลย์สุดา บุญเลิศ

9 ด.ญ. ณัฐธิดา คงแก้ว

*10 น.ส. กานติมา สะอาด

*11 น.ส. ศศิมา ฉิ bมเฉิดฉาย
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*12 น.ส. กัญญารัตน์ เม้งเส้ง

13 น.ส. กัญญ์วรา จันทร์สุข

14 น.ส. ปาริชาติ เพ็งเซ่ง

28 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

1 ด.ญ. กมลทิพย์ บุญด้วง

2 นาย อธิวัฒน์ เมืองพูล

3 นาย ภมรเทพ ห่วงจีน

4 น.ส. ปิยพัชร ทองย้อย

29 โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม

1 ด.ญ. จิตติมณฑน์ ยิ'งขจร

2 ด.ญ. ณัฐนิชา สามทอง

3 ด.ญ. กัญธิมา รัตนะ

4 ด.ญ. นราวดี บุญริน

5 ด.ญ. กมลชนก นวนพูล

6 ด.ญ. ธัญญารัตน์ รงค์รัตน์

7 ด.ญ. สุนิสา สง่า

8 ด.ญ. ขวัญรวินทร์ ประทุมวรรณ

9 ด.ญ. ฟารีด้า ฝอยทอง

10 ด.ญ. พิมพ์ชนก หวานสนิท

11 ด.ญ. ขวัญวิวาห์ เกลี bยงเอียด

*12 น.ส. สิริรัตน์ เกตุแก้ว

13 น.ส. พรพิมล แซ่พ่าน

30 โรงเรียนห้วยยอด

*1 ด.ญ. กัญฐิกา กองมี

*2 ด.ญ. จรรญาพร ล่องตีb
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*3 ด.ญ. วีรภัทรา คําแหง

*4 ด.ญ. มณีรัตน์ จันทร์ฝาก

5 ด.ญ. พรพิมาย เช้าฉ้อง

6 น.ส. อรฤดี ศรีทอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

*1 ด.ญ. นาฎฤดี คงเซ็น

2 ด.ญ. นันท์นภัส โรมรัญ

*3 น.ส. ณัฐธิดา เรืองจันทร์

*4 น.ส. จุฑามาศ สงพัฒน์แก้ว

*5 น.ส. ชุติมา ผลาวรรณ์

*6 น.ส. จิราวรรณ สงพัฒน์แก้ว

*7 น.ส. พรรณภษา เพชรมณี

*8 น.ส. เมษา ดิษฐโรจน์

32 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

1 ด.ญ. ปีตมณี จันทิปะ

2 น.ส. อาราดา ยาจาติ

33 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

*1 ด.ช. จิรายุทธ กรดสีไหม

2 ด.ญ. กมลวรรณ การะเวช

34 โรงเรียนชะอวด

*1 ด.ญ. ณภัทรชยา ชูเกิด

2 ด.ญ. แก้วมรกต รามณี

3 ด.ญ. ปิยดา หนูเอียด
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4 ด.ญ. พรไพลิน ปัญญา

5 ด.ญ. ณัฐชา ศรีเมฆ

6 ด.ญ. ญาณิศา เจยาคม

7 ด.ญ. พรรวี ชููนวล

*8 น.ส. จุฑามาศ ใบสงวนพร

*9 น.ส. อภิญญา บุุญมาลี

*10 น.ส. อรอุมา จิ bวซิ bว

*11 นาย จักรกฤษ มีเสน

12 น.ส. สมฤดี ช่วยศรีนวล

13 น.ส. ญลามิญญ์ แข็งแรง

35 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

1 ด.ญ. สุรดา มีแต้ม

2 ด.ช. นทีชัย จีนฟุ้ง

3 ด.ช. อรรคเดช ธิบาย

4 ด.ช. กันครากร เพ็ชรชนะ

5 ด.ช. ปริตา เลิศวิลัย

36 โรงเรียนตระพังพิทยาคม

*1 ด.ญ. ประภัสสร เก่งทางการ (online)

*2 ด.ญ. นฤมล จันทร์สมมิตร (online)

*3 ด.ญ. วลิดา ทิพย์อักษร (online)

*4 ด.ญ. อรไพลิน คํามี (online)

*5 ด.ญ. กัณติมา นิมิตศรีสุวรรณ (online)

*6 ด.ช. ธนภัทร คงช่วย (online)

*7 ด.ญ. อนัญพร สมศรี (online)

*8 ด.ช. ณัฐพร จันบุญแก้ว (online)

*9 ด.ช. ธนากร ทองปลั'ง (online)
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*10 ด.ช. อักษรินทร์ ทองอ่อน (online)

11 ด.ญ. อติกานต์ รุ่งเอียด (online)

12 ด.ญ. ศตนันท์ ฆังรัตน์ (online)

13 ด.ช. ธนกฤต คงเกิด (online)

14 ด.ญ. นันทิชา อยู่ขํา (online)

15 ด.ช. พีระพัฒน์ เสือด้วง (online)

16 ด.ญ. ชัญญานุช บรรจงเกลี bยง (online)

17 ด.ช. ธนภัทร เมืองสว่าง (online)

18 ด.ญ. บัณฑิตา หอมเนียม (online)

19 ด.ช. คมกฤช  ภิญโญ (online)

*20 น.ส. อภิญญา สงเทพ (online)

*21 น.ส. สรัญพร จันทรศรี (online)

*22 นาย กฤษณะ ชุมมะ (online)

*23 น.ส. นันท์นภัส ด้วงจันทร์ (online)

*24 นาย นพดล ไก่แก้ว (online)

25 น.ส. ปิ' นมนัส รุ่งเอียด (online)

26 น.ส. อาริญา มีสุข (online)

27 น.ส. ภัคจิราภรณ์ คงช่วย (online)

28 น.ส. ดวงกมล รอดหยู่ (online)

29 นาย ภาณุพงศ์ ไก่แก้ว (online)

30 น.ส. ปฑิตตา วิปุลากร (online)

37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

1 น.ส. อัมภรณ์รัตน์ เพ็งสุข

2 น.ส. สุพรรณีย์ นาวาทอง

3 น.ส. กัญจน์ณัฏฐา บุญสนิท

38 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ̂ิศึกษา
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*1 ด.ญ. อมิลตรา ชั'งมะแอ

*2 ด.ญ. ณัฎฐธิดา แซ่หลี

*3 ด.ญ. ศุภพิชญาณ์ ชามทอง

*4 ด.ญ. เบญจพร ขาวทอง

*5 ด.ญ. กวินทรา โต๊ะตาเหยะ

*6 ด.ญ. มัลลิกา โต๊ะกาสอ

*7 ด.ช. วงศกร ร่มแก้ว

8 ด.ช. วีระวัฒน์ ยามโสภา

9 นาย พงศกร มิ' งเมือง

10 น.ส. ปนัสญา ตัbงต่อนิรันดร์

11 น.ส. ปริชญา กุมเมือง

39 โรงเรียนทุ่งสง

*1 ด.ญ. พัชรากรณ์ กัญจนกาญจน์

*2 ด.ช. วุฒิพงศ์ ฉิมทับ

3 น.ส. ดาริกา รัสมโน

40 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

*1 ด.ญ. รุ่งตะวัน ชูบัวทอง (online)

2 ด.ญ. อัณญดา อักษรนํา (online)

3 ด.ญ. ศิริพร รอดสีเสน (online)

4 ด.ญ. วานิฐา สีมังมาศ (online)

5 ด.ญ. ปริศรา เครือคําแก้ว (online)

6 น.ส. อัญชิษฐา มัคสิงห์ (online)

41 โรงเรียนนางเอ̀ือยวิทยา

1 ด.ญ. ธัญญารัตน์ บดีรัฐ (online)

2 ด.ญ. เบญจมาศ มาส่ง (online)
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3 โรงเรียนนางเอื bอยวิทยา เพื'อ ด.ญ.ไพลิน รัตนะ (online)

4 ด.ญ. สุทธิภัทร คะเชนทร์ (online)

42 โรงเรียนบางขันวิทยา

1 ด.ญ. ปิญชาน์ หมื' นราษฎร์

*2 น.ส. วัสสวดี กุญชรินทร์

*3 น.ส. วิลาสินี กุญชรินทร์

4 น.ส. รุ่งเรือง แซ่โฮ่

43 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม

1 ด.ญ. อรอุมา คงทอง

2 ด.ช. วุฒิภัทร ยังฤทธิj

44 โรงเรียนบ้านบางน้อย

*1 ด.ญ. ปนัดดา ศรีไสย (online)

*2 ด.ญ. อนัญญา ช้อยจรัญ (online)

*3 ด.ญ. สุรางคนา ละอองภัก (online)

*4 ด.ญ. อภิชญา คงแก้ว (online)

*5 ด.ช. อมรินทร์ ทองเกรียจ (online)

*6 ด.ญ. ธนวดี ทองสอน (online)

*7 ด.ญ. อมราวดี นิพลเดช (online)

*8 ด.ญ. ดุริต้า บํารุงชู (online)

*9 ด.ช. เทพทัต หนูอ่อน (online)

*10 ด.ญ. ปฏิพร กําเนิดสม (online)

*11 ด.ญ. นาฎลดา จันตา (online)

*12 ด.ช. ประเสริฐ ไชยฤกษ์ (online)

13 ด.ญ. รัตติกาล ภิรมย์รักษ์ (online)

14 ด.ช. ชาคริต รัตนพงษ์ปรีชา (online)
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15 ด.ญ. มีนาวดี พ่วงพินิจ (online)

16 ด.ญ. ธัญวลัย ปิยนุสรณ์ (online)

17 ด.ญ. พัทราทิพย์ นวลเเสง (online)

18 ด.ญ. สโรชา จิตรละเอียด (online)

45 โรงเรียนปากพนัง

*1 ด.ญ. พิมพร สงฆ์แป้น

*2 ด.ช. นพสิทธิj ปรีชา

*3 ด.ญ. แพรพิไล เขียวเหลือ

*4 ด.ญ. ณิชากร มูณี

*5 ด.ญ. ธีรดา ทองสง

*6 ด.ญ. ณัฐนันท์ ทองทศ

*7 ด.ญ. กัญญาวีร์ จันทะบุรี

8 ด.ญ. พิชญา ทองแก้ว

9 ด.ญ. บุญสิตา ขวัญสุด

10 ด.ญ. ยศวรรณ เอียดแก้ว

11 ด.ญ. กฤษศิณีย์ ชายใหม่

*12 น.ส. จิรญา ไตรสุวรรณ

*13 น.ส. กันต์กนิษฐ์ กาญจันดี

*14 น.ส. ณัฏธ์นารี ซ่อนกลิ'น

*15 น.ส. พลอยชมพู อินทร์สุวรรณ

*16 น.ส. อมรรัตน์ เพ็งเกลี bยง

*17 น.ส. จุฑาทิพย์ คงเจริญ

*18 น.ส. จุฑามาศ เทียนทอง

*19 น.ส. มานิตา ใจมุ่ง

*20 น.ส. อรณิชา บัวเพชร

*21 น.ส. กมลพรรณ เขียวเหลือ

*22 น.ส. อมิตา ทองใหม่
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*23 น.ส. ลภัสษา เพชรจินดา

*24 น.ส. บุษกร พูลเพรียบพร้อม

46 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

1 น.ส. เพชรลดา จันทร์กุน

2 น.ส. กัญญ์วรา จันสําเร็จ

47 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

*1 น.ส. อมรกานต์ จงวัฒนา

48 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

*1 ด.ช. ธนาวุฒิ ชูแก้ว

49 โรงเรียนโยธินบํารุง

*1 ด.ช. เจนณรงค์ ตาเพชร

*2 ด.ญ. จันทร์ติมา มามุ่ย

*3 ด.ญ. ฐิติวดา วาระเพียง

*4 ด.ญ. อมลวรรณ วรรณ์ทอง

*5 ด.ช. จตุรงค์ รุ่งแจ้ง

*6 ด.ช. เกษมพันธ์ วรรณมาศ

*7 ด.ญ. ปริยาภัทร แสงหิรัญ

*8 ด.ญ. ปาจรีย์ ช่วยอรัญ

9 ด.ญ. ศศิวรรณ ทองแก้ว

10 ด.ญ. สโรชา สุวรรณ์นวลศรี

11 ด.ญ. สุภาวดี จันทร์แก้ว

12 ด.ญ. อลิสรา คณาพันธ์

13 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ พลไชย

14 ด.ญ. กวินธิดา หมั' นถนอม
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*15 น.ส. กัณฐิj ลดา ประสารศรี

*16 น.ส. ภัทรดา แขดวง

*17 น.ส. ประกายรุ้ง แสงแก้วสุข

*18 น.ส. ศิรดา สุขจิตร

*19 น.ส. ญาณินท์ รอดอยู่

*20 น.ส. ภัทราภรณ์ ยอดนาคี

*21 น.ส. กรกนก สุวรรณพะโยม

*22 น.ส. ณิชารี ผลทับทิม

*23 น.ส. สุพรรณษา ประดิษฐ์

*24 น.ส. ฐนิดา มูณีวรรณ

*25 น.ส. ฐิติภรณ์ สุขพร้อม

26 นาย ก้องภพ นุราภักดิj

27 นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณไตร

28 น.ส. ชนาธิป มากสังค์

50 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

*1 ด.ช. ธนาธิป เรืองจักนรา

2 ด.ญ. ธันยชนก ทวีทรัพย์

3 ด.ญ. นฤมล ธงศรี

4 ด.ญ. ภาวินี ด้วงแก้ว

5 ด.ญ. นิโลบล คงแก้ว

*6 น.ส. เก็จแก้ว มิตรศรี

51 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

*1 ด.ช. ธนกฤต แก้วนาค

*2 ด.ญ. ธนภรณ์ โกศัยสุข

*3 ด.ญ. สิวพร ช้างอินทร์

*4 ด.ช. รัชชานนท์ แก้วบรรจง
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*5 ด.ญ. ปรียา ชุมศิริ

*6 ด.ญ. กันยรัตน์ ดีทอง

*7 ด.ช. ศิรภัทร รักษาณี

*8 ด.ช. จรัลพงศ์ เพ็งจันทร์

*9 ด.ญ. ภัทราวดี รอดรัตน์

*10 ด.ญ. ณัฐริกา ชัยพลบาล

*11 ด.ญ. ลภัสรดา ชูศรี

*12 ด.ญ. พัชรพร ทองประสิทธิj

*13 ด.ญ. อลิษา พูลเกิด

*14 ด.ญ. จารุวรรณ ไกรรักษ์

15 ด.ญ. ชนิดา เกิดนุ่น

16 ด.ญ. วรฤทัย บุญภักดิj

17 ด.ช. ณัฏฐชัย สายเท้าเอี bยน

18 ด.ญ. อัญชเกศ ชิตเดชะ

*19 น.ส. ธวัลรัตน์ จันทรแก้ว

*20 นาย วรศาสตร์ โกศัยสุข

*21 น.ส. ป่านรพี อินทร์ช่วย

*22 น.ส. อารียา นุ่นเศษ

*23 น.ส. จิตรานุช เทพบุรี

*24 น.ส. สุภาพฤษ จันทร์บุญแก้ว

*25 น.ส. พภรรณวษา ช่วยสกุล

*26 น.ส. ธัญลักษณ์ สืบสาย

27 นาย จีรวัตร ทองประสิทธิj

28 น.ส. ปิญาพร ชัยพลบาล

29 นาย ชยดิลก สว่างวงศ์

52 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์

*1 ด.ญ. รามาวดี เงินไกร
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*2 ด.ญ. นภาพร ศรีหะรัญ

*3 ด.ช. ทนพล อินทวงศ์

*4 ด.ช. นนทนันต์ สุขแก้ว

*5 ด.ช. สิทธิพงศ์ รัตนพันธ์

*6 ด.ญ. ศิรภัสสร ทิพย์ยอดศรี

7 ด.ญ. ณัฐธิดา เต็มดวง

8 ด.ช. จิระเดช บัวเพชร

9 ด.ช. เพชรรวี ขุนพิทักษ์

10 ด.ญ. ต้นกล้า หวังขาว

11 ด.ญ. มยุรฉัตร จันทร์ด้วง

12 ด.ญ. ภาวินี แสงสุวรรณ์

53 โรงเรียนวัดปลายสระ

*1 ด.ช. มรกต เกตุแดง

*2 ด.ญ. วาสิตา โททอง

*3 ด.ช. วรพล จันทร์บุญ

*4 ด.ญ. สุชาวดี จันทร์บุญ

*5 ด.ญ. ศศิกาญจน์ จันทร์บุญ

*6 ด.ญ. วลีพร เพชรเกลี bยง

*7 ด.ช. รุ่งอรุณ วรินทรเวช

*8 ด.ญ. อุไรวรรณ จันทวิโรจน์

54 โรงเรียนวัดสามัคยาราม

*1 ด.ญ. นริศรา ทองช่วย

*2 ด.ญ. ชิตชนก บุญฤทธิ

*3 ด.ญ. กุลนัดดา แก้วคงจันทร์

*4 ด.ญ. อนันตญา สังข์ทองกูล

*5 ด.ญ. กัญญาณัฐ หัสตุด
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*6 ด.ญ. ชาลิสา ติสิงห์

*7 ด.ช. ยศวริศ ชนะพลชัย

*8 ด.ญ. นนทิชา บุญลํbา

*9 ด.ญ. ฐิติพร คุระนันท์

*10 ด.ญ. ชญาณิณ เยี'ยมโกศรี

*11 ด.ญ. จุฑามาศ พัดขาว

*12 ด.ญ. ศรีรัตนา แซ่ตัน

*13 ด.ช. เสกสรร แสงแก้ว

*14 ด.ช. สิทธิกร ชายเขียว

*15 ด.ญ. พรทิพา แพรกปาน

*16 ด.ช. จักรกฤษณ์ หนูขุนนาง

17 ด.ญ. ธิดาภรณ์ แปลงทัพ

18 ด.ญ. ชุติมา จันทร์ลิลา

19 ด.ญ. ณัฐกมล ช่วยสม

20 ด.ญ. เพชรลัดดา สอนกระต่าย

21 ด.ญ. อารีญา อินทรพานิชย์

22 ด.ญ. วิริยา จันทร์แก้ว

23 ด.ช. ปิติภัทร สังข์ศิริ

55 โรงเรียนเสาธงวิทยา

*1 ด.ญ. สุภาวดี แสงจันทร์

*2 ด.ญ. สุทธิสา ภักดีชน

*3 ด.ญ. เจนจิรา สุวรรณมณี

*4 ด.ญ. ณัฏฐธิดา เลี'ยนกุล

5 ด.ญ. กนกพร ปราณจันทร์

6 ด.ญ. วศินี ดีสิงห์

7 ด.ช. ศรายุทธ เกลี bยงชู

8 ด.ช. ศักดิjอรุณ อุณบัวแก้ว
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*9 นาย หัตถชัย ดําบ้านใหม่

*10 น.ส. จุฑามาศ ปราณจันทร์

*11 น.ส. เกตน์สิรี อัศวโกสินชัย

*12 น.ส. ปนัทดา หนูแดง

*13 น.ส. นิตา แก้วดํา

*14 น.ส. อารัณญา ชูศิลป์

*15 นาย อนุชิต เกลี bยงชู

*16 น.ส. วรัณญา ชูศิลป์

*17 น.ส. นิสา แสงแก้ว

*18 น.ส. อมรรัตน์ หนูแป้น

19 น.ส. อรษา คันธฬิกา

20 นาย ณัฐวุฒิ เยี'ยมสวัสดิj

21 น.ส. ขวัญกมล อุณบัวแก้ว

56 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

1 นาย กิตติธัช วาระเพียง

จังหวัดนราธิวาส

57 โรงเรียนดารุสสาลาม

1 ด.ช. อัยมาน อีซอ

2 นาย มูฮัมหมัดอารอฟา ลาเต๊ะ

3 นาย กูซัยมิง กูอาแซ

4 นาย ฟาอีฟ ลาเตะ

58 โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์

1 น.ส. นูรีฮัน ยะโก๊ะ

59 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
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*1 ด.ญ. สีตีรอฟาเต็ง เจ๊ะแน

*2 ด.ญ. อาริตา เจ๊ะมิง

3 นาย มะรอกิ เจะและ

4 ด.ญ. พิมชนก อมรการ

5 น.ส. สูรีณี สาเมาะ

60 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที2  66

1 ด.ญ. อัยยูฟาห์ มะดือเระ

61 โรงเรียนบ้านบูเกะตา

1 ด.ช. ตวนตาฟีรุซห์ อูเซ็ง

2 ด.ช. อัคมัน อาลี

3 ด.ช. แวเฟาซัน แวรอนิง

4 ด.ญ. ฮามีดะห์ สาและ

5 ด.ญ. ซาฟีรา มะ

6 ด.ญ. นาตาซา รอเซะ

7 ด.ญ. นูรอาซีกีน อาแวสือนิ

8 ด.ญ. มะห์ฟูเซาะฮ์ สอเหาะ

9 ด.ญ. นุรฮายาตี ยูโซ๊ะ

62 โรงเรียนบ้านสาเมาะ

*1 ด.ญ. อาตีกะ เจ๊ะเด็ง

*2 ด.ญ. ต่วนนูรีซา ดาเลาะ

*3 ด.ญ. นาซีฟา ยามา

*4 ด.ญ. ซีตีไอดา ดอแม

5 ด.ช. มูฮําหมัดฟารดี อาบูสือแม

63 โรงเรียนร่มเกล้า
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*1 น.ส. อุษณา อาแว

2 นาย กัปตัน ดีรี (online)

64 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

1 นาย ทวีสิทธิj ยะโก๊ะ

65 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

1 น.ส. ตอยยีบัต นิบู

66 โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม

1 ด.ญ. นูรฮาฟีนี มะโซ

2 ด.ญ. นูรูลมัยซาระ ยะโกะ

3 ด.ช. อินฟาน แมเราะ

4 นาย ณัฐพงษ์ จันทร์ศร

5 น.ส. ไอซะห์ มะ

6 น.ส. ซากีลา มือเยาะ

7 น.ส. วนิดา อูเซ็ง

8 น.ส. อัลมีรา บินมะสาแม

9 น.ส. ซีตีนูรอัยนี มีสู

10 น.ส. อานาตี มะดาเจ๊ะเฮง

11 นาย ฟาร์รีต สาและ

12 นาย มุสลิม จะมะจี

67 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา

1 ด.ญ. มาซาเราะ จิหมิw (online)

2 ด.ญ. โนรอาลียา กะติ (online)

3 นาย ตารมีซี ปิ (online)
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68 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

1 ด.ญ. เสาวณี เปาะแต

2 ด.ช. มูฮัมหมัดวาฟีย์ ขาลี

3 ด.ช. แวฮาฟีนัน แวมะนอ

4 ด.ญ. ตอวีลาห์ เจะมิง

*5 น.ส. สุไรยา หล้าหาบ

6 นาย อับดุลการิม บากา

7 นาย ฟูรกรณ์ นิมุ

8 นาย แวซู แวดอเลาะ

9 น.ส. ซูเรียนี ตาเห

10 น.ส. นูรุลญันนะฮ สิรอมา

69 โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์

1 น.ส. อาตีกะห์ เจ๊ะมิง

2 น.ส. ซุปียา มาหะมะ

3 น.ส. อัฟนาน วาปี

4 นาย อับดุลบาซิร สะมะแอ

70 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

1 ด.ญ. ซัรฟาอ์ เจ๊ะลง

71 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา

1 นาย มูฮําหมัดเพาดิน ตูหยง

72 โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา

1 น.ส. นูรไอซะห์ บือซา (online)

2 น.ส. ซอฟีย๊ะ  มามุ (online)

3 น.ส. นูรฮูมัยราห์ สาและ (online)
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4 นาย มุสลิม มามุ (online)

จังหวัดปัตตานี

73 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

1 นาย ณัฐวุฒิ สืบประดิษฐ์

74 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

1 ด.ญ. วาฟะอ์ ยานยา

2 น.ส. ปาอีซะห์ สแลแม

3 น.ส. อาซีลา จะปะกิยา

4 น.ส. มูรูณีย์ มีนา

5 น.ส. ซูไฮลา ตาเห

6 น.ส. ดายานา ฮะ

7 น.ส. มาริณี กาสอ

8 น.ส. อาซียะห์ แวหะยี

9 นาย มุสลิม จาหลง

10 นาย มูฮาหมัดซัดดัม มะแซ

11 น.ส. โซฟียะห์ มีนา

12 น.ส. นิอามานี สามือลา

13 น.ส. ฟาตีเมาะ กาแบ

14 น.ส. นูรียา เจ๊ะนุ

15 น.ส. พาอีซะห์ ยือลาแป

75 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์

1 นาย ซุลกีฟลี บากา (online)

76 โรงเรียนรัศมีสถาปนา

*1 น.ส. อัยยูยัสมิน เจะอาแว
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77 โรงเรียนสามารถดีวิทยา

1 นาย สูรฮัน มูซอ

2 น.ส. อาฟีฟะห์ ดอเล๊าะ

3 น.ส. อิลฟา ดอเล๊าะ

78 โรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร

1 ด.ญ. นิฆออีมะห์ ยีอาแซ

79 โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

1 น.ส. รุสมีมี มูละ

80 โรงเรียนอามานะวิทยา

1 น.ส. อาตีกะห์ มะสะ

จังหวัดพัทลุง

81 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ

1 น.ส. ศรสวรรค์ ใจโล้ง (online)

2 น.ส. อภัสสร หลงศรี (online)

3 น.ส. จิราพร หมีนใจ (online)

4 น.ส. นูรีนาฮ์ ชื'นดํา (online)

5 น.ส. ศานันทินี แหนะนวล (online)

6 น.ส. ฟาชีหละ เหล็มรุย (online)

7 น.ส. ศิริรัตน์ สุขวิทย์ (online)

จังหวัดภูเก็ต

82 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

*1 ด.ญ. วรกาญจน์ แก้วบัวทอง
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*2 ด.ญ. สมันตชิดา จิตต์ช่วย

*3 ด.ช. ธันวา สุวรรณสิงห์

*4 ด.ญ. สมศรี แซ่ฉั'ว

*5 ด.ญ. ชุลีพร ณ บางช้าง

*6 ด.ญ. ภาชินี เปล่งศรี

7 ด.ญ. สุดารัตน์ สังวาลย์วงษ์

8 ด.ญ. ชลธิชา ถุงคํา

9 ด.ช. จิราศักดิj พะวันรัมย์

*10 น.ส. ประภัสสร จันทร์นามล

*11 น.ส. วิสุจตรา ทะนาชัย

*12 น.ส. สุชัญญา ศรีรักษ์

*13 น.ส. สิรินันท์ บุญธรรม

14 น.ส. ปริญญา คุ้มบ้าน

15 น.ส. ณัฐิดา ศรีเมือง

จังหวัดยะลา

83 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

1 น.ส. ดรุณี มองมะเเซ (online)

84 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

*1 นาย อัฟนัน สาอุ

*2 นาย ธนายุต สินนุรัตน์

*3 น.ส. วาฮีดา กาซอ

*4 น.ส. การีนี เจ๊ะเต๊ะ

*5 น.ส. อารีนา บือแน

*6 น.ส. สีตีไอเสาะ สาและ

*7 น.ส. บุษกร กาหลง

*8 นาย อิบรอเฮง สะรีดอง
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*9 น.ส. ฮูดา กามาแน

*10 น.ส. ซีกานา เจะแม็ง

*11 นาย นิรอฮิม กอตอบารู

12 น.ส. คอลีเย๊าะ วาเลาะ

13 น.ส. รุสลาวาตี กาซอ

14 น.ส. อามีรา สามะ

15 นาย อิกรอม สาเมาะ

16 นาย มาหะมะสุกรี มามะ

17 น.ส. การีหม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ

จังหวัดสตูล

85 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

*1 ด.ญ. เยาวลักษณ์ ณ สังข์

86 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

1 นาย รอมฎอน มานีกามัน

87 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

1 น.ส. ฟิรฮานา หมันเส็น

2 นาย ธารเทพ ศรีเอียด

88 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

*1 น.ส. พิมพร ภูมิเวช

*2 น.ส. คริมา นิรันรัตน์

*3 น.ส. สรินดา ปีไสย

*4 น.ส. นัฐริยา แซะอาหลี

*5 น.ส. สานีหย๊ะ หลีเจริญ
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89 โรงเรียนสตูลวิทยา

1 ด.ช. วีระพงษ์ สุขสุวรรณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

90 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

*1 น.ส. ศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ (online)

2 น.ส. ฐิติญา ยกเส้ง (online)

จังหวัดสงขลา

91 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

1 ด.ญ. ลัดดา จันทอง

92 โรงเรียนธรรมโฆสิต

1 ด.ญ. ฑาริกา เลขานุกิจ

2 นาย ศุภรัตน์ ติbนตะรัตน์

3 น.ส. ตรีทิพย์ ไชยถาวร

4 น.ส. พิมพรรณ ชูหว่าง

5 น.ส. อารีญา อรัญดร

6 น.ส. เบญจมาพร บุญล้อม

93 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

*1 ด.ญ. ฉันชนก พิศชวนชม

*2 ด.ญ. กมลวรรณ เสียงเย็น

3 ด.ญ. สายธาร แก้วประการ

4 ด.ญ. ธัญชนก เสมอทอง

5 ด.ญ. ปิยนุช โปจีน

94 โรงเรียนบ้านบาโหย
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1 ด.ญ. สุนิศา แนวประดับ (online)

2 ด.ญ. นภัสสร แนวประดับ (online)

3 ด.ญ. จีรนันท์ ล่วนล่อง (online)

4 ด.ญ. ชนาพร ขุนจันทร์ (online)

95 โรงเรียนปากจ่าวิทยา

*1 ด.ญ. ปาริฉัตร พุทธพงษ์

*2 ด.ญ. สุธิมา อิสระทะ

*3 ด.ญ. นุสสรา หวันกงค์

*4 น.ส. อภิฤดี เรืองศรี

96 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

*1 น.ส. วิราวัณ สีทอง

97 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

*1 นาย จิรวัฒน์ แม้ท่าไม้


