รายชื> อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื>อการกุ ศล ปี 2563
ระดั บมัธยมศึ กษา / ภาคตะวันตก
หมายเหตุ

*เครื' องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที' สมัครขอรั บทุนจากระบบออนไลน์
**เครื' องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุนต่ อเนื' อง

จังหวัดกาญจนบุ รี
1 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุ รี
*1 น.ส. อรจิ รา

เชืPอสมุ ทร

2 โรงเรี ยนด่านมะขามเตี 8ยวิทยาคม
*1 ด.ช. จิ รศั กดิS
ไพโรจน์พั สถาน
*2 ด.ช. นนทกานต์
แสวงดี
*3 ด.ช. กตั ญYู
ขาวสอาด
*4 ด.ช. วั นฉั ตร
ฟ้ ากุ ศล
*5 ด.ญ. ทัศพร
แสงจั นทร์
*6 ด.ญ. กิ รณา
สุ ขอิ' ม
*7 นาย สรศั กดิS
เคี ยงอมร
*8 ด.ญ. วี ณา
นิลแก้ว
*9 น.ส. มนุชาธิ ป
เถระพั นธ์
*10 ด.ช. สิ ทธิ ศักดิS
รอดเสงี' ยม
*11 ด.ช. ภควั ฒน์
บั วงาม
*12 ด.ญ. สุ กัญญา
ช่ างพู ด
*13 ด.ญ. ปริ ยาภั ทร
ขันตี สา
*14 ด.ญ. ผ่ องพรรณ
เหมือนรุ่ ง
*15 ด.ญ. อั งคาร
ช่ วยไค
16 ด.ญ. อทิตยา
ทรายทอง
17 ด.ช. อณัฐกิ จ
ชุ ติมาชั ย
หน้ าที' 1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
*36
*37
*38
*39
*40
*41
*42
*43
*44
*45

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

ขวั ญฤทัย
สุ ดา
จารุ กัญญ์
โมโม
สิ ริมล
พรทิพย์
จั นทิมา
รุ่ งณัฐกานต์
กิ ตติ นันท์
ศิ ริรัตน์
จุ ฬาลั กษณ์
ปิยธิ ดา
วิ มลรั ตน์
อรนุช
จิ ราภา
สุ รีย์พร
พี รพล
สุ พัดตรา
กุ ลธิ ดา
ภาวดี
กษิมาภรณ์
ดวงกมล
ธั ญญรั ตน์
พี รดา
อารี รัตน์
ธั ญทิพย์
ชุ ติกาญจน์
เสกสรร
หน้ าที' 2

บานเย็ น
คํ าวิ ชิต
มางาม
โจยี'
หมอยา
ดุ สรั กษ์
เหมือนรุ่ ง
ปัPนรอด
แย้มเปลี' ยน
ขันติ
มงคุ ณคํ าชาว
อิ นทร์ ทรง
วั ดโลก
ณ พั ทลุ ง
บุ ญเปรื' อง
ขันติ
บุ ญทองเนียม
สิ งห์คง
โพธิS เงิ น
จุ ลพั นธ์
รั กงาม
แสงเป้ า
อุ ตปา
กล่ อมกลิ' น
ชุ่ มชื' น
แก้วศรี
ปิ' นทอง
ศรดี

*46 น.ส. ปุ ณยวี ร์
ณรงค์ ฤทธิS
47 น.ส. ธิ ดารั ตน์
เกตุ อินทร์
48 นาย ชลสิ ทธิS
ถิ' นเจริ ญรุ่ งเรื อง
49 น.ส. ชนกนันท์
ดอนไพรเณร
50 โรงเรี ยนด่ านมะขามเตี Pยวิ ทยาคม เพื' อ นายบอส บุ ญทิ น
51 นาย กั นเกรา
สอนเทศ
52 นาย จิ รวั ฒน์
ม้ วนมอ
3 โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี
*1 ด.ญ. รุ้ งราวั ลย์
*2 ด.ญ. กั ลยรั ตน์
*3 ด.ญ. เยาวพา
*4 ด.ญ. อาริ ษา
5 ด.ญ. กั ญญา
6 ด.ญ. วิ ญาดา
7 ด.ช. พั ชร
8 ด.ญ. เบญจวรรณ
9 ด.ญ. ณชนก
10 ด.ญ. ปัทมาพร
*11 น.ส. ภั ทรธิ ดา
*12 นาย เตชิ นท์
*13 น.ส. ธิ ติมา
*14 น.ส. กฤษณา
*15 น.ส. สกุ ณา
*16 น.ส. ขนิษฐา
*17 น.ส. นันทัชพร
18 น.ส. วั ณพร
19 น.ส. จั นทิมา
หน้ าที' 3

สมุ ทธารั กษ์
ศิ ริบุตร
พงอิ' ม
หมู โพธิS
แหวนเครื อ
อ่ อนตา
วิ เศษสิ งห์
เจริ ญโห้
เวชสุ กรรม
จั นทรกรานต์
จั นทร์ นาค
รุ่ งกระจ่ าง
ศุ กประเสริ ฐ
วงษ์แก้ว
คํPาชู
คั นโทแก้ว
สี สมพาน
ต้นสมบู รณ์
รุ่ งเรื องศรี

20
21
22
23
24
25
26
27

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ส่ องศรี
กั ญญารั กษ์
นันทิชา
อนุชสรา
ธงชั ย
จงรั ก
ชนนิกานต์
อารยา

4 โรงเรี ยนบ้านลํ าอี ซู
*1 ด.ญ. ธั ญชนก
*2 ด.ญ. ปัญญาพร
*3 ด.ญ. สุ รีรัตน์
*4 ด.ช. ชนิดาภา
*5 ด.ช. ธนพล
*6 ด.ช. เอกริ นทร์
*7 ด.ช. พั ชรฉั ตร
*8 ด.ญ. สุ ปรี ยา
*9 ด.ญ. เมษญา
*10 ด.ญ. นัฐพร
*11 ด.ญ. อั ยริ นทร์
*12 ด.ญ. ชุ ติกาญจน์
*13 ด.ญ. เนตรชนก
*14 ด.ญ. เมษา
*15 ด.ช. ก้องภพ
16 ด.ช. วรเมธ
17 ด.ช. ณัฐวุ ฒิ
18 ด.ญ. ศุ ภวดี
หน้ าที' 4

ไขสะอาด
อุ ณหะนันทน์
พ่ วงจี น
จั นทร์ เจิ ม
ชั ยวิ เชี ยร
ลื' นโป่ ง
สั งขดํ ารง
นุ่ มเจริ ญ
ทองดอนพุ่ ม
ฉายอรุ ณ
ฉายอรุ ณ
พระพิ มลพรรณ์
จั นทร์ เพ็ ง
อิ นทจร
หมื' นโคต
จั นทร์ เพ็ ง
ยิPมละไม
ทองคํ าเภา
ขุนณรงค์
คลํPาสุ ข
ขุนรุ่ งเรื อง
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
ปิ' นโรจน์
ดาระดาษ
ไพชยั นต์
มุ ขจิ นดา

19 ด.ญ. อริ ญชยา
20 ด.ญ. วิ วรรธนี

ผิ วพราม
แสนหลาบคํ า

5 โรงเรี ยนศรี สวัสดิS พิทยาคม
*1 น.ส. จพานุด
*2 น.ส. วรรณวิ ศา
*3 น.ส. วชิ รญาณ์
*4 น.ส. ธนิตา

สวั สดิS คณา
วิ ริยะเมธากร
รั ฐภรณ์ปริ พัตร
ขวั ญเมือง

6 โรงเรี ยนสมาคมป่ าไม้ แห่งประเทศไทยอุ ทิศ
*1 น.ส. นริ ตา
หนูพุ ก
*2 นาย ภั ทรพล
แก้วแท้
*3 น.ส. พิ รวรรณ
คํ าหล้า
*4 น.ส. ประกาว
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
*5 นาย สุ รทิน
พิ ชิตชั ย
*6 น.ส. ปราณี
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
*7 น.ส. พรรณทิพย์
สาเรชพรรณ
*8 น.ส. สอน
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
7 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาญจนบุ รี
1 ด.ช. นพดล
ศรี บุญเรื อง
8 โรงเรี ยนหนองปรื อพิทยาคม
*1 น.ส. วงศ์ สวรรค์
*2 น.ส. อุ มาพร
จังหวัดตาก
9 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟแม่ ระมาด
หน้ าที' 5

คํ าโสภา
อิ นทรกุ ล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

ศิ ริโฉม
ธมนต์ อร
บํ ารุ ง
ศิ วทัศน์
ศิ วกานต์
วิ ลาวั ลย์
ยลธิ ตา
ศรุ ตา
นันทิยา
เอกราช
ปฐมพร

สมดั' งใจ
มุ่ ยจั นตา
พงษ์เจื อเเก้ว
สมดั' งใจ
สมดั' งใจ
กวี สานต์
ทวี โชคคี รี
อั ครทรงพล
อร่ ามเรื องผา
ลาภก่ อเอกสุ ข
กมลาสน์กมุ ท

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

10 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (กิ ตติ ขจร)
1 ด.ญ. เพ็ ญพิ ชชา
2 ด.ญ. เบญจมาศ
*3 น.ส. กุ ลธิ ดา
*4 นาย อั ศราวุ ธ
5 น.ส. สุ มิตรา

เงิ นตาสุ ก
นุชประไพ
สุ วอ
พุ ทธวงศ์
ชั ยฤทธิS

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

11 โรงเรี ยนนาโบสถ์พิทยาคม
1 น.ส. จริ ยา
2 น.ส. จิ ราพร

แซ่ เฮ่ อ
ท่อแสงธรรม

12 โรงเรี ยนป่ าไม้ อุทิศ 4
1 น.ส. วรวรรณ
2 น.ส. การะเกด
3 น.ส. วิ ไล
4 น.ส. จารวี

แซ่ หมี
แซ่ ม้า
พิ ทักษ์พงศ์ วารี
แซ่ หมี'
หน้ าที' 6

5 น.ส. ตรี รัตน์
6 น.ส. รวี วรรณ
7 น.ส. อรพิ นธ์

แซ่ ม้า
แซ่ ย้าง
หาญกุ ลชั ย

13 โรงเรี ยนพบพระวิทยาคม
*1 ด.ญ. มะเมยเมย
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
*2 ด.ญ. ณหทัย
ธรรมโชติ มา
*3 น.ส. พรฉวี
แซ่ ว้าน
4 โรงเรี ยนพบพระวิ ทยาคม เพื' อ ด.ญ.ปานทิ พย์ (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
5 ด.ช. พุ ทธศิ ลป์
ยะสาน
6 โรงเรี ยนพบพระวิ ทยาคม เพื' อ ด.ญ.พนิ ดา (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
7 ด.ช. สมชาย
บํ ารุ งแคว้น
8 ด.ญ. ณัฐกานต์
อาชาฆนวั นต์
9 ด.ญ. จิ รนันท์
แซ่ กือ
10 โรงเรี ยนพบพระวิ ทยาคม เพื' อ ด.ญ.ใหม่ (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
11 ด.ญ. โศรดา
ดาวจรั สรั ตน์
*12 น.ส. ดมิสา
นุดา
*13 น.ส. ธั นยา
แซ่ ม้า
*14 น.ส. เสาวลั กษณ์
บั วบาน
*15 นาย พี รพล
ศรี สักทอง
*16 น.ส. อรทัย
ใจยะยอง
*17 นาย นิรั นดร์
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
18 น.ส. ชนากานต์
คี รีวรรั กษ์
19 โรงเรี ยนพบพระวิ ทยาคม เพื' อ น.ส.ปริ ศนา (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
20 น.ส. พิ มลภั ส
มิมะละ
21 น.ส. ธิ ดารั ตน์
จั นทรมณฑล
22 น.ส. ปภาวี
ประทีปพงไพร
23 น.ส. นัดดา
แสงมณีตระกู ล
หน้ าที' 7

24 โรงเรี ยนพบพระวิ ทยาคม เพื' อ น.ส.วิ ลัย (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
25 น.ส. ธิ ดารั ตน์
แซ่ ว้าน
26 น.ส. กั ญญ์วรา
แซ่ ว่าง
14 โรงเรี ยนแม่ ระมาดวิทยาคม
1 ด.ช. อั ครเดช
2 นาย ณัฐพงศ์
3 น.ส. นันท์นภั ส
4 ด.ญ. กชกร
*5 น.ส. วริ ศรา
6 น.ส. สุ นิศา
7 น.ส. พิ ยดา
8 นาย เจนณรงค์
9 น.ส. สุ วิภา
10 น.ส. วารุ ณี
11 น.ส. เปรมฤทัย
12 น.ส. ศตรั ศมี
13 น.ส. พรจิ ต

บงกชนวลแข
เดชาเวฬุ มาศ
ศรศิ ลปาวุ ธ
กาญจนพั นธุ์ บุญ
คี รีบําเพ็ ญ
คี รีประภพ
สงวนพนา
มโนทิพย์ เจริ ญ
ขวั ญข้ าวบรรพต
ใจวงษ์
ชานวาทิกตระกู ล
บงกชนวลตา
ศรี วนาตระกู ล

15 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 55 จังหวัดตาก
*1 น.ส. ธี รนาฎ
ชฎาสอาด
*2 น.ส. วิ ภา
ต้นนํPาลํ าธาร
*3 น.ส. ธิ ดารั ตน์
วิ ชัยวนารั ตน์
*4 น.ส. สุ กัญญา
แซ่ ม้า
*5 น.ส. รั ชฎา
ชาญชั ยวั ฒนา
*6 น.ส. แจ่ มศรี
เสี ยงก้องภู ผา
*7 น.ส. สุ ภาวิ ดา
พิ ริชัยกุ ล
*8 น.ส. กนิษฐา
ทองสุ ระวิ โรจน์
หน้ าที' 8

*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
*18
*19
*20
*21
*22
*23
*24
*25
*26
*27
*28
*29
*30
*31
*32
*33
*34
*35
*36

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

วิ ศราสิ นี
อรจิ ตรา
อั ญชลี
พรศิ ริ
สุ กัญญา
ญานิศา
สุ ภานัน
อลิ สา
กุ ลนิภา
เกรี ยงศั กดิS
กั ญญาณัฐ
ชนกนันท์
จั นทร์ เพ็ ญ
วราภรณ์
ชุ ติมา
ชาติ ชาย
ปาลิ ดา
แก้วเพชร
ภาวิ นี
ป้ อจั ว
ฟ้ าใส
กุ ลจิ รา
ดนุพร
จั นทร์ ทิพย์
มาณี
พั ชรา
สุ มาลี
มาลี
หน้ าที' 9

แซ่ โซ้ง
แซ่ โซ้ว
พั นธกิ จพานิช
ศิ ริก่อสกุ ล
ทรงวรกุ ล
แซ่ กือ
แซ่ กือ
ท้ องฟ้ าจํ ารู ญ
สิ ทธิS พนากุ ล
ทองสุ ระวิ โรจน์
แซ่ จ๊ะ
แซ่ ย้าง
ตะวั นแสงธรรม
ปุ ณณ์วรานนท์
โชติ รสสกุ ล
หินลาดมงคลกุ ล
เจริ ญผลิ ตผล
แซ่ ลี
เจริ ญผลิ ตผล
แซ่ ย่าง
แซ่ ว่าง
แซ่ กือ
ฤดี วนารมย์
ฟ้ าพนาเกี ยรติ
แซ่ เกอ
เพชรคี รีรัฐ
แซ่ กือ
บรรพตอนุรั กษ์

*37 น.ส. ดาวพระศุ กร์
แซ่ เห้ อ
*38 น.ส. จิ ดาภา
พิ มลศรทอง
*39 น.ส. อริ ศยา
แซ่ ม้า
*40 น.ส. สิ ริรัตน์
เสื อลออ
*41 น.ส. ยุ วดี
พนาปานแก้ว
42 น.ส. วรรนิศา
แซ่ กือ
43 น.ส. ปาริ ชาติ
ไพรมุ กดา
44 น.ส. ปภาวี
ธรรมชั ย
45 น.ส. เบญจมาศ
คี รีไกรศรี
46 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 55 จังหวั ดตาก เพื'อ น.ส.ปิ ยะพร (ไม่ มีชื'อสกุล)
47 น.ส. อนงค์
แซ่ ลี
48 น.ส. นํPาผึPง
คงมั' นลื อศั กดิS
49 น.ส. ธิ ดารั กษ์
ตระกู ลพสุ พชระ
50 น.ส. สุ ภาพร
ทนุเดชคี รี
51 น.ส. ธิ ดา
ต้นนํPาลํ าธาร
52 น.ส. ชญานี
แจ่ มจั นทร์
53 น.ส. สุ จิณ
แซ่ ลี
54 น.ส. รุ่ งนภา
คงลาภนวลแข
55 น.ส. ปณิดา
บรรเจิ ดชั ย
16 โรงเรี ยนราษฎร์วิทยา (ตี> มิง8 )
1 ด.ช. วิ ทวั ส
2 ด.ช. เขตโสภณ
3 ด.ญ. สุ นันทา
4 นาย พฤฒิ นันท์

หมื' นคํ าวั ง
ตาเรื อนสอน
แซ่ ฉ่า
ขอนทอง

17 โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนา 4
1 ด.ญ. พั ตน์สุ นีย์

วรรณประดิ ษฐ
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2 ด.ญ. พิ มพ์ มาดา
3 ด.ญ. ดวงใจ

พายั พแดนสิ งขร
โกวิ ทเรื องชั ย

18 โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนา 5
1 ด.ช. เสฏฐวุ ฒิ
2 ด.ช. ภู มินทร์

มหสถาพร
มหสถาพร

19 โรงเรี ยนวังหิ นกิ ตติ วิทยาคม
1 นาย สิ ทธิ ชัย
2 น.ส. ธิ ดา
3 นาย ปุ ริม
4 นาย นฤพงศ์
5 น.ส. ธนพร
6 น.ส. ธนพรรณ
7 น.ส. เมธาวี
8 น.ส. ศศิ วิมล

รุ่ งโรจน์
ศรี สงคราม
พิ มพากู ล
โพธิS แก่ ง
จํ าประโคน
จํ าประโคน
สื บเจ๊ก
ฤาชา

จังหวัดประจวบคี รีขันธ์
20 โรงเรี ยนบ้านหนองเกด
*1 ด.ญ. สิ ริวิมล
*2 ด.ญ. สุ พรรษา
*3 ด.ญ. ชลธิ ชา
*4 ด.ญ. ผกามาส
*5 ด.ช. วั ชชิ ระ
*6 ด.ช. ดรั ณภพ
*7 ด.ญ. กมลฉั ตร
*8 ด.ญ. ฐิติ นันท์
9 ด.ช. ดํ ารงเกี ยรติS
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เฮงใหญ่
แซ่ ดั'น
ประเสริ ฐชั ย
จิ นดารั ตน์
มีพรบู ชา
จั นทร์ อุทัย
แสงหิรั ญ
วั นอยู่
แย้มสวั สดิS

10
11
12
13
14
15
16

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.

อภิ ชญา
วรพรรณ
กิ ตติ พร
กั ญจนพร
จิ รายุ
ชลนิภา
สุ รทิน

คงกลั ด
บั วจี น
หนูน้ อย
กลํ' าทอง
จั นละมู ล
หวั งกิ จ
บั วล้อม

21 โรงเรี ยนบ้านหนองขาม (สั นติ กาญจน์ราษฎร์บํ ารุ ง)
*1 ด.ญ. วิ ภาดา
เขตร์ การณ์
*2 ด.ญ. ชลิ ตา
โกศลพาณิชกุ ล
*3 ด.ญ. ชาลิ สา
ทองดอนพุ่ ม
*4 ด.ญ. จี รนันท์
หลายชัPน
*5 ด.ช. ธนวั ฒน์
พั นธ์ ศิลป
*6 ด.ช. นรวิ ชญ์
สั งข์ประเสริ ฐ
*7 ด.ช. พิ พัฒน์
สระสมทรั พย์
*8 ด.ญ. ธนพร
พั นธ์ ศิลป
*9 ด.ช. ชาญณรงค์
โกศลพาณิชกุ ล
*10 ด.ช. กฤษดา
กระแสสิ นธุ์
*11 ด.ช. ธนายุ ต
ยอดมณีวั ฒนา
*12 ด.ญ. เบญจรั ตน์
แซ่ อึPง
*13 ด.ญ. ศรั ณย์ พร
บุ ษบา
*14 ด.ช. วี รภั ทร
เกษมสุ วรรณ
22 โรงเรี ยนวังไกลกั งวล ในพระบรมราชู ปถั มภ์
*1 น.ส. ภั ทรลดา
เที' ยงธรรม
*2 น.ส. บุ ญยวี ร์
เพ็ ชรโยธิ น
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(online)
(online)

23 โรงเรี ยนอนุ บาลกุ ยบุ รี (วัดวังยาว)
*1 นาย วิ เศษ
วั ฒนา
จังหวัดเพชรบุ รี
24 โรงเรี ยนแก่งกระจานวิทยา
*1 ด.ญ. ทอทิพย์
*2 ด.ช. กรรชั ย
3 ด.ญ. ไพลิ น
4 ด.ญ. ศิ ริประภา
5 ด.ช. นรวี ร์
*6 นาย ณัฎฐชั ย
*7 น.ส. วั ศยา
*8 น.ส. จุ ติมล
*9 น.ส. ศิ รประภา
*10 น.ส. มณทิตา
*11 น.ส. ธิ ดาทิพย์
12 นาย ศรานุวั ฒน์
13 น.ส. วรรณธิ ศา
14 น.ส. สายนํPาผึPง
15 นาย ภวั ต
16 น.ส. วรรณภั สสร์
17 น.ส. กั ลยรั ตน์
18 นาย อาจณรงค์
19 น.ส. เนตรดาว
20 นาย นพน
21 น.ส. ขวั ญจิ รา
25 โรงเรี ยนคงคาราม
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คนมั' น
ศรี สนั' น
สบู่ ม่วง
ปริ วินิจฉั ย
คงทน
มงคลยุ ทธ
ชื' นอุ ทัย
บั' งกุ ยลิ
จั นทร์ ประไพ
วิ จิตรสมบั ติ
เกตุ สุริโย
ทับจั นทร์
นิ' มอนงค์
พรามเสน่ห์
จารุ บรรยงค์
โชควิ บูลย์
รู ปสวย
เฉลิ มพั นธ์
ชาติ รักษ์
ใจทัศน์
เขียวมณี

*1
*2
*3
*4
*5
6
7

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

จุ ฑามาศ
เขมวิ กา
ฐิตา
สุ ทธิ วงศ์
วั ทนวิ ภา
จารุ พัสร์
จี รนันท์

เกิ ดสมิง
สี สังข์
คล่ องแคล่ ว
สั งข์พุ ก
พึ' งโพธิS ทอง
สี ดอกบวบ
ด่ วนดี

26 โรงเรี ยนบ้านหุ บกะพง
1 ด.ญ. ปิ' นแก้ว

ศรี ในบ้าน

27 โรงเรี ยนห้วยทรายประชาสรรค์
1 ด.ญ. เกษศรา
2 ด.ญ. ณัฐณิชา
3 ด.ญ. ณัชชา
4 ด.ช. อั ครชา
5 นาย วิ ทิต
6 น.ส. ไพลิ น

กลั' นพิ ทักษ์
น้ อยคํ า
มุ ลิกา
นกแก้ว
ทองดี
อ่ อนปุ ย

จังหวัดราชบุ รี
28 โรงเรี ยนคุ รุราษฎร์รั งสฤษฏ์
1 ด.ญ. กนกวรรณ
ชํ านิยา
2 ด.ญ. บุ ษรารั ตน์
นายาต
3 ด.ญ. ญาณิศา
จั นทร์ โกมุ ท
*4 น.ส. วรรณนภา
พยอมหอม
5 โรงเรี ยนคุ รุราษฎร์ รังสฤษฏ์ เพื' อ น.ส.ทูเดมึ โปแม
29 โรงเรี ยนราชโบริ กานุ เคราะห์
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1 น.ส. นุสรา

อ่ อนศิ ริ

(online)

30 โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึ ง
1 ด.ช. ณัฏฐวั ฒน์
สิ ริปิยวั ช
31 โรงเรี ยนโสภณศิ ริราษฎร์
*1 ด.ญ. อริ สรา
*2 ด.ญ. วาสนา
*3 ด.ญ. สุ ดารั ตน์
*4 ด.ญ. รวิ พร
*5 ด.ญ. รชยา
*6 ด.ญ. เพชรไพลิ น
*7 ด.ญ. พรวดี
*8 ด.ช. พงศ์ พัฒน์
*9 ด.ช. ปฏิ พัทธ์
*10 ด.ญ. สิ ริวรรณ
*11 ด.ญ. จตุ พร
*12 ด.ญ. กั นต์ ฤทัย
13 ด.ญ. ธั ญสิ ริ
14 ด.ญ. ตุ๊ กตา
15 ด.ญ. ศุ ภลั กษณ์
16 ด.ญ. ชาลิ สา
17 ด.ญ. พิ มพ์ นภา
18 ด.ญ. ภั ทราพร
19 ด.ช. สิ ราวิ ชญ์
20 ด.ญ. เสาวณี
21 ด.ญ. วรั มพร
22 ด.ช. กิ ตติ ธัช
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บุ ญสู
กลิ' นสุ คนธ์
ทองศิ ล
บุ ญหลํ' า
ฉายแก้ว
แนวหาร
เบิ กบาน
จั นทวงค์
รั ตนเบย
แก้วทอง
เพชรสุ วรรณ
ศรี ทอง
เทียนดํ า
ปิ' นทอง
สุ ขแสง
พยนต์ ศิริ
พรศรี ทอง
สพฤกษ์
ใจสุ ข
ขําเลิ ศ
แสงทอง
ทรั พย์ สมบู รณ์

23
24
25
26
*27
*28
*29
*30
*31
*32
*33
*34
*35
*36
*37
*38
*39
*40
*41

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

เกรี ยงไกร
อรรถกร
เขตโสภณ
ธั ญพั ฒน์
ทิปกร
ฌัชชิ มาภรณ์
ศุ ภลั กษณ์
ธนวั ต
กั นตภณ
สุ ทธิ ดา
พั ชรพร
สุ ณิสา
สิ ทธิ รัตน์
อโรชา
อรธิ ญา
ชลภั ทร์
สรวี ย์
พรรณษา
ดุ จฤดี
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มีศรี จันทร์
ตั นพานิช
เอี' ยมสะอาด
วงษ์เฟื' อง
สิ นเกตุ
เอี' ยมงาม
โพธิS แก้ว
บรรดาศั กดิS
เพิ กโสภณ
คชาใหญ่
รอดสอาด
โตตามวงศ์
นิลแก้ว
พู โต
พึ' งพา
รุ่ งศรี
เอกั ง
สุ ขจั นทร์
ทัศวร

