
จังหวัดกาญจนบุรี
1 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

*1 น.ส. อรจิรา เชื ,อสมุทร

2 โรงเรียนด่านมะขามเตี 8ยวิทยาคม

*1 ด.ญ. สิริมล หมอยา
*2 ด.ญ. จันทิมา เหมือนรุ่ง
*3 ด.ญ. สุดา คําวิชิต
*4 ด.ญ. อทิตยา ทรายทอง
*5 ด.ช. กิตตินันท์ แย้มเปลีBยน
6 ด.ญ. ขจีวรรณ ฮกฮวดซิ ,ม
7 ด.ญ. ธมลวรรณ จินนุพันธ์
8 ด.ญ. สิริรัตน์ น่วมทอง
9 ด.ญ. อุรชา เพ่งผล
10 ด.ช. วิทยา วงศ์ศิริ
11 ด.ช. ตะวัน เปาะ
12 นาย ณรงฤทธิM งอนเพ็ชร
13 น.ส. ปิยมาศ พันนาม
14 น.ส. หนึBงฤทัย อินภู่
15 ด.ช. ชินวัฒน์ คะมา
16 น.ส. สุวิภา กงนะ
17 ด.ญ. ปาลิตา รัตนโสภา
18 น.ส. ชนานา ฤทธิสุทธิM

19 ด.ญ. วิมพ์วิภา เหลีBยมแฉ่ง
*20 น.ส. สุพัดตรา สิงห์คง
*21 น.ส. ปริยาภัทร ขันตีสา
*22 น.ส. ทัศพร แสงจันทร์
*23 น.ส. วิมลรัตน์ วัดโลก
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*24 นาย สรศักดิM เคียงอมร
*25 น.ส. อรนุช ณ พัทลุง
*26 น.ส. จุฬาลักษณ์ มงคุณคําชาว
*27 น.ส. มนุชาธิป เถระพันธ์
*28 น.ส. ผ่องพรรณ เหมือนรุ่ง
*29 นาย ชลสิทธิM ถิBนเจริญรุ่งเรือง
*30 นาย กันเกรา สอนเทศ
31 น.ส. ภัทราวดี กฐินศรี
32 น.ส. เกสรา ดอกอิน
33 น.ส. ปาณิสรา อยู่ดี
34 น.ส. พิรชา ทับทิมทอง
35 น.ส. ญาดา ศรีสุพรรณ์
36 น.ส. ฐิตาพร โอ่สําเภา
37 น.ส. พัฒชรี อุดหนุน

3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. ยุธิดา อินอ่อน

4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์

*1 ด.ญ. ปัทมาพร จันทรกรานต์
*2 ด.ญ. ณชนก เวชสุกรรม
*3 ด.ญ. เบญจวรรณ เจริญโห้
*4 ด.ช. พัชร วิเศษสิงห์
5 ด.ญ. เมทิตา ภุมมา
6 ด.ช. พงศพัศ คงความสุข
7 ด.ญ. พรรณกาญจน์ ธนนาทธนะชน
8 ด.ช. วิรุฬห์ ผิวดํา
9 ด.ช. ภูริณัฐ สิทธิสาร
10 ด.ช. ณัฐพล บ่อทรัพย์
11 ด.ญ. นุชนาถ ยิ ,มพราย
12 ด.ช. นวพล หิรัญกุล



13 ด.ญ. พัชรินทร์ สมปิตะ
14 ด.ช. กฤษณโชติ วงษ์ทอง
15 ด.ญ. ศิรินทิพย์ สงวนวงษ์
16 ด.ญ. ฟ้าใส รูปงาม
17 ด.ญ. นุชจริน ไพศาล
18 ด.ญ. กชพร เทียมตา
19 ด.ญ. พิทยาภรณ์ เขียวเปลื,อง
*20 น.ส. อาริษา หมูโพธิM

*21 น.ส. เยาวพา พงอิBม
*22 น.ส. กัลยรัตน์ ศิริบุตร
*23 น.ส. รุ้งราวัลย์ สมุทธารักษ์
*24 น.ส. นันทิชา พ่วงจีน
*25 น.ส. กัญญารักษ์ อุณหะนันทน์
*26 น.ส. ส่องศรี ไขสะอาด
*27 น.ส. วัณพร ต้นสมบูรณ์
*28 น.ส. จันทิมา รุ่งเรืองศรี
*29 น.ส. ภัทรธิดา จันทร์นาค
*30 น.ส. จงรัก ลืBนโป่ง
*31 น.ส. ชนนิกานต์ สังขดํารง
*32 นาย เตชินท์ รุ่งกระจ่าง
*33 น.ส. ธิติมา ศุกประเสริฐ
*34 น.ส. กฤษณา วงษ์แก้ว
*35 น.ส. สกุณา คํ,าชู
*36 น.ส. ขนิษฐา คันโทแก้ว
*37 นาย ธงชัย ชัยวิเชียร
*38 น.ส. อารยา นุ่มเจริญ
39 นาย อชิตพล แสงจันทร์
40 นาย กนกพล แซ่อึ ,ง
41 นาย ชนะชัย แก่งหลวง
42 นาย นัฐพงษ์ ภารตรัตน์
43 น.ส. นลินรัตน์ เยืBอใย



44 น.ส. ลัดดา บุตดา
45 น.ส. วาสนา ศรีจํารัส
46 น.ส. พาฝัน แซ่เตีย
47 น.ส. สุภัตรา กรุนกรุด

5 โรงเรียนบ้านลําอีซู

*1 ด.ญ. จันทร์จรัส แสนหลาบคํา
*2 ด.ญ. ชลธิชา ใสสุข
*3 ด.ญ. ธินิดา ขุนศรีอักษร
*4 ด.ญ. ปุณยาพร อยู่ผาสุข
*5 ด.ญ. ลสิตา พรมประสิท
*6 ด.ญ. อริสรา ตรีอินทร์ทอง
*7 ด.ช. ศักดา ยิ ,มใหญ่หลวง
*8 ด.ช. อรรณพ เนตรสน
*9 ด.ช. พิภัช รักษาภัย
*10 ด.ช. พิตตินันท์ บัวกลิBน
*11 ด.ช. พิพัฒน์ ปิB นศิริ
*12 ด.ช. ธนพล แย้มถนอม
*13 ด.ญ. สุรีรัตน์ ฉายอรุณ
*14 ด.ญ. ปัญญาพร ฉายอรุณ
*15 ด.ญ. ธัญชนก ทองดอนพุ่ม
*16 ด.ญ. ชนิดาภา พระพิมลพรรณ์
*17 ด.ช. เอกรินทร์ อินทจร
*18 ด.ช. พัชรฉัตร หมืBนโคต
*19 ด.ช. ธนพล จันทร์เพ็ง
*20 ด.ญ. อริญชยา ผิวพราม
*21 ด.ญ. อัยรินทร์ ขุนณรงค์
*22 ด.ญ. สุปรียา จันทร์เพ็ง
*23 ด.ญ. เมษญา ยิ,มละไม
*24 ด.ญ. เนตรชนก ขุนรุ่งเรือง
*25 ด.ญ. นัฐพร ทองคําเภา



*26 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คลํ,าสุข
*27 ด.ช. วรเมธ ดาระดาษ
28 ด.ญ. พีรดา ลิสือ
29 ด.ญ. แพรวา นกแก้ว
30 ด.ช. ก้องภพ คล้ายไชยา
31 ด.ช. คธาวุฒิ พลสา
32 ด.ช. ธนพนธ์ สุขทองดี
33 ด.ช. ธนพัฒน์ ทองร้อยยศ
34 ด.ช. ฐิติโชต แก้วสุข
35 ด.ช. ปฐพี ห้วยจันทร์
36 ด.ช. ปัญณวิชญ์ วรพัด
37 ด.ช. อานัส เวชโอสถ
38 ด.ญ. ณัฐษิกา ครุฑชา
39 ด.ญ. ปภาดา คล้ายหงิม
40 ด.ญ. อภิชญา บัวเอีBยม
41 ด.ช. จักรกฤษณ์ ทองร้อยยศ

6 โรงเรียนศรีสวัสดิWพิทยาคม

1 น.ส. คีตภัทร แก่นจันทร์
2 น.ส. ณัฐธิดา สุภโรจนีย์

7 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

*1 นาย ภัทรพล แก้วแท้
*2 น.ส. พิรวรรณ คําหล้า
*3 น.ส. นริตา หนูพุก

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*1 ด.ช. นพดล ศรีบุญเรือง

จังหวัดตาก
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ



1 ด.ญ. สิรินภา ศุภศิริโชติ

10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

*1 ด.ญ. ศิริโฉม สมดัB งใจ (online)
2 ด.ญ. มาลี รุ่งเรืองจารุกิจ (online)
3 ด.ช. ชวพล รักษ์สายนิยม (online)
4 ด.ญ. ชมพู่ มณีณัฐวรา (online)
5 ด.ช. สิรภพ พันธ์ปัญญากรกุล (online)
*6 น.ส. ศิวกานต์ สมดัB งใจ (online)
7 น.ส. นุชนารถ มนต์ รัตนมณี (online)
8 น.ส. ปิยาภรณ์ ชะลาลัย (online)
9 น.ส. เกวลิน พันธ์ปัญญากรกุล (online)

11 โรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร)

*1 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เงินตาสุก (online)
2 ด.ญ. สุมิญฑ์ตรา สุประกอบ (online)
*3 น.ส. กุลธิดา สุวอ (online)
*4 น.ส. สุมิตรา ชัยฤทธิM (online)
5 นาย เปาบุ้นจิ ,น ไม่มีชืBอสกุล (online)

12 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

1 ด.ญ. วรดา ใจกองพนา (online)
2 ด.ญ. วีรวรรณ วนาสิริเจริญ (online)
3 ด.ญ. ดวงใจ คีรีพงศกร (online)
4 ด.ช. จีรศักดิM ไพรประภาส (online)
5 ด.ญ. อมราพร อุ้มโอบรักคีรี (online)
6 ด.ญ. ศกุนตลา สุนามวนาประทาน (online)
7 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ วนานิวาสสกุล (online)
8 น.ส. บุญญาภา วนาสงัด (online)
9 น.ส. ดารินทร์ พนวาสากุล (online)
10 นาย นาคา ห้วยสายชล (online)



11 น.ส. ศศิภา วังอาคาร (online)
12 นาย สุรเชษฐ์ ชีวบุญญากุล (online)
13 น.ส. สุดา ปฐพีคีรีกุล (online)
14 น.ส. ดวงดาว เศวตภูผางาม (online)
15 น.ส. อรจิรา วนาเกษตรสม (online)
16 น.ส. ธนัญญา โกมลจรูญ (online)
17 นาย บุญชัย รุ่งเรืองมณีเจริญ (online)
18 นาย กิตติศักดิM คีรีชมรม (online)
19 น.ส. กชกร เอกทิพย์พิมาน (online)
20 น.ส. ลลนา ลลิตตาคม (online)
21 น.ส. จ่าเกล่อ จอมคีรีมาศ (online)
22 น.ส. พิมพ์พินัน ลลิตอาภาไพร (online)
23 น.ส. เฉิดโฉม พนาพจิตร (online)
24 น.ส. กัญญา ตรีประดับกุล (online)
25 นาย พงศกร ไพรวันรักษา (online)
26 น.ส. ปัทมพร วนานิเวศ (online)
27 น.ส. สร้อยทอง วนาจตุรงค์ (online)
28 น.ส. สุภาพร วนามงคลนาม (online)
29 น.ส. ปรียาภรณ์ วิไลภูผาสร้าง (online)
30 น.ส. ฐิติภา วนาคงสมปอง (online)
31 น.ส. กสิณา เพียรบํารุงไพร (online)
32 น.ส. สุวรา วนาสมบัติ (online)
33 น.ส. สุวีรา วนาสมบัติ (online)
34 น.ส. พลอย พนวาสากุล (online)
35 น.ส. พนิดา วนามหาลาภ (online)
36 น.ส. สุกัญญา เพียรบํารุงไพร (online)
37 น.ส. หทยา ชบาไพร (online)
38 น.ส. อามล วนาพบโชค (online)
39 น.ส. จันทร์จิรา วนาประทานพร (online)
40 น.ส. สุภาพร เเสงดาวกลางไพร (online)
41 น.ส. สิริโสภา มานะปฏิบัติ (online)



42 น.ส. ลัดดา วจีสุคนธ์วนา (online)
43 น.ส. สุนันทนี ชีวสัมพันธ์สุข (online)

13 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

1 น.ส. พรนภัส พยัคฆ์มังกร
2 น.ส. กรชวัล แซ่ม้า
3 น.ส. มาลี จตุพรคงสกุล
4 น.ส. สุดารัตน์ แซ่ม้า
5 น.ส. กัลยา แซ่ม้า
6 น.ส. วิภา แซ่ว้าน

14 โรงเรียนพบพระวิทยาคม

*1 ด.ช. ภูมินทร์ มหสถาพร
*2 ด.ช. เสฎฐวุฒิ มหสถาพร
*3 ด.ช. พุทธศิลป์ ยะสาน
*4 ด.ญ. ปานทิพย์ (ไม่มีชืBอสกุล)
*5 ด.ญ. พนิดา (ไม่มีชืBอสกุล)
6 ด.ญ. เนตรนภา นวลเป้า
*7 น.ส. มะเมยเมย (ไม่มีชืBอสกุล)
*8 น.ส. จิรนันท์ แซ่กือ
*9 น.ส. พรฉวี แซ่ว้าน
*10 น.ส. ณัฐกานต์ อาชาฆนวันต์
*11 น.ส. ใหม่ (ไม่มีชืBอสกุล)
*12 นาย นิรันดร์ (ไม่มีชืBอสกุล)
*13 น.ส. ดมิสา นุดา
*14 น.ส. ปริศนา (ไม่มีชืBอสกุล)
*15 น.ส. พิมลภัส มิมะละ
16 น.ส. เอวิไล (ไม่มีชืBอสกุล)
17 น.ส. จรรยพร เกียรติกองแก้ว
18 น.ส. ธารทิพย์ อรุณอภิรักษ์
19 น.ส. สัญจิตา คีรีอํารุง



20 น.ส. จิตรทิวา คีรีทัศไนย
21 น.ส. อทิตยา ช่องพัฒนา
22 น.ส. สุธิดา กลมกล่อมดี
23 น.ส. สายฝน ชูหน้า
24 น.ส. ทิพวรรณ ครองดวงดี
25 น.ส. อรัญญา (ไม่มีชืBอสกุล)
26 น.ส. กวินทรา แซ่ว้าน
27 น.ส. ดารากร บัวบริสุทธิM

28 น.ส. สุธิดา อัศวภักดีกุล
29 น.ส. พันธิตา ปอมู
30 น.ส. เบญญาภา แสงม้า
31 น.ส. วิมลวรรณ วิชิตไพรบูรณ์
32 นาย ธนากร วุฒิชัยปัญญา
33 น.ส. พิมพ์ตะวัน ทองสถิตภู
34 น.ส. พิมพิไล ลักขณาแจ่มจรัส
35 น.ส. นงลักษณ์ ทิน้อย

15 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

1 น.ส. จิราภรณ์ อมรเลิศไพบูลย์
2 น.ส. สุชาดา สมภพพิสมัย

16 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

*1 ด.ช. อัครเดช บงกชนวลแข
*2 น.ส. กชกร กาญจนพันธ์ุบุญ
*3 น.ส. นันท์นภัส ศรศิลปาวุธ
*4 น.ส. วริศรา คีรีบําเพ็ญ
*5 น.ส. พิยดา สงวนพนา
*6 น.ส. สุนิศา คีรีประภพ
*7 น.ส. สุวิภา ขวัญข้าวบรรพต
*8 น.ส. วารุณี ใจวงษ์
*9 น.ส. เปรมฤทัย ชานวาทิกตระกูล



*10 นาย เจนณรงค์ มโนทิพย์เจริญ
11 น.ส. อภิรดา ชํานาญชลเจริญ
12 น.ส. กวินนาถ กมลาศกวีภาณุ
13 น.ส. เพ็ญศรี เชาว์อุดมดี

17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

*1 น.ส. วรัญญา กอสัมพันธ์
*2 น.ส. กานต์สินี แซ่ว้าง
*3 น.ส. วรัญญา ชัยเลิศพนา
*4 น.ส. ธีรนาฎ ชฎาสอาด
*5 น.ส. วิภา ต้นนํ ,าลําธาร
*6 น.ส. ธิดารัตน์ วิชัยวนารัตน์
*7 น.ส. สุกัญญา แซ่ม้า
*8 น.ส. รัชฎา ชาญชัยวัฒนา
*9 น.ส. แจ่มศรี เสียงก้องภูผา
*10 น.ส. สุภาวิดา พิริชัยกุล
*11 น.ส. กนิษฐา ทองสุระวิโรจน์
*12 น.ส. อรจิตรา แซ่โซ้ว
*13 น.ส. อัญชลี พันธกิจพานิช
*14 น.ส. พรศิริ ศิริก่อสกุล
*15 น.ส. สุกัญญา ทรงวรกุล
*16 น.ส. ญานิศา แซ่กือ
*17 น.ส. วรรนิศา แซ่กือ
*18 น.ส. สุภานัน แซ่กือ
*19 น.ส. อลิสา ท้องฟ้าจํารูญ
*20 น.ส. กุลนิภา สิทธิMพนากุล
*21 นาย เกรียงศักดิM ทองสุระวิโรจน์
*22 น.ส. กัญญาณัฐ แซ่จ๊ะ
*23 น.ส. ชนกนันท์ แซ่ย้าง
*24 น.ส. จันทร์เพ็ญ ตะวันแสงธรรม
*25 น.ส. วราภรณ์ ปุณณ์วรานนท์



*26 น.ส. ปาริชาติ ไพรมุกดา
*27 น.ส. ปภาวี ธรรมชัย
*28 น.ส. เบญจมาศ คีรีไกรศรี
*29 น.ส. ปิยะพร (ไม่มีชืBอสกุล)
*30 น.ส. อนงค์ แซ่ลี
31 น.ส. ปภาดา พนมจรูญ
32 น.ส. สิริกาญจน์ แซ่เถ้า
33 น.ส. ณัฐธิดา อย่างรุ่งโรจน์เชิด
34 น.ส. จันทกานต์ หรัBงกิจ
35 น.ส. ณัฐธิดา ตั,งสกุลคีรี
36 นาย สุรินทร์ เจตนาเจริญโชติ
37 นาย มงคล ธนภัทรวิภาส
38 นาย วันชัย คีรีแก้วสูง
39 น.ส. นันท์นภัส ทิพมาศคีรี
40 น.ส. กัลยาพร นอแฮ
41 น.ส. ปวีณา อ่อนศรี
42 น.ส. ชุติมน สุขแสง
43 น.ส. ดวงดาว นิธิเกษมสมบัติ
44 น.ส. พิมพ์วิภา ชาวพนา
45 น.ส. นันทิดา ยุทธนาวิลาศ
46 น.ส. ธัญลักษณ์ แสงม้า
47 น.ส. จันทร์จิรา คีรีปรีดา
48 น.ส. เสาวลักษณ์ แซ่ม้า
49 นาย สิทธิเดช คีรีประภพ
50 น.ส. ดวงเดือน พิทักษ์ภูพาน
51 น.ส. นํ ,าฝน ปะระทัง
52 น.ส. ธีร์วรา เอื ,อกูลกานต์
53 น.ส. ศิริวิมล แซ่หลอ
54 น.ส. ครองขวัญ สุขโฉม
55 น.ส. เสาวลักษณ์ ตรีอินทอง
56 น.ส. พพร มณีวัฒนาพันธ์ุ



57 น.ส. นงคราญ เจริญผลิตผล
58 น.ส. วันดี แซ่กือ
59 นาย พุฒิชัย ศิลปไพรสณฑ์
60 น.ส. ชุติพร จํารัสคีรี
61 น.ส. สุพัตรา วิทูรแดนไพร
62 น.ส. วรรณกานต์ แซ่ว้าง
63 น.ส. อัญชลี สาครสุขเกษม

18 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

1 ด.ญ. วรฤทัย ไพรอนุรักษ์คีรี
2 ด.ญ. โสภา นรินนนท์
3 น.ส. ณัฐธิดา ศิริไพรพนา
4 น.ส. น่อพอเซ (ไม่มีชืBอสกุล)
5 น.ส. สุมาลี แซ่ม้า

19 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

1 ด.ช. รัฐภูมิ อินทฉิม
*2 น.ส. ธิดา ศรีสงคราม
*3 นาย นฤพงศ์ โพธิMแก่ง
*4 นาย ปุริม พิมพากูล
*5 น.ส. ธนพรรณ จําประโคน
*6 น.ส. เมธาวี สืบเจ๊ก
7 น.ส. เบญจมาศ ยลรดีพิไล
8 น.ส. อําภา สืบซาว
9 น.ส. กัญญ์วรา เฉลยจรรยา
10 น.ส. สุดารัตน์ ทัพผึ,ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

1 นาย พรรษา รักชม (online)
2 นาย ทัตพล บุญประเสริฐ (online)



21 โรงเรียนบ้านบางเจริญ

1 น.ส. นิรชา ทัดอุบล
2 นาย ธีรวัฒน์ พระหัด
3 ด.ญ. จีรนันท์ วารีแสง
4 ด.ช. ธนกร สืบปาน
5 ด.ญ. รัตนา เพชรแก้ว
6 ด.ญ. วันวิสา เกลืBอนพันธ์

22 โรงเรียนบ้านหนองเกด

*1 ด.ญ. อภิชญา คงกลัด
*2 ด.ญ. ชลนิภา หวังกิจ
*3 ด.ญ. วรพรรณ บัวจีน
*4 ด.ญ. กัญจนพร กลํBาทอง
*5 ด.ช. จิรายุ จันละมูล
*6 ด.ญ. สิริวิมล เฮงใหญ่
*7 ด.ญ. กิตติพร หนูน้อย
8 ด.ญ. วรัญญา บัวเชย
9 ด.ญ. มะริษา ช้างแก้ว
10 ด.ญ. วิลาสินี สุทธา
11 ด.ช. ณัฐพงศ์ มิBงเมือง
12 ด.ญ. ณัฐชยา เดชะบุญ
13 ด.ญ. กรกนก แซ่พู
14 ด.ญ. สุชาดา ปิB นทอง
15 ด.ญ. กิBงกนก แย้มสวัสดิM

16 ด.ช. ธนธรณ์ เจียมจอหอ
17 ด.ช. ศุภโชค ประสบเนตร์
18 ด.ญ. สุภัทรชรินทร์ จันทโค
*19 น.ส. ฐิตินันท์ วันอยู่

23 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง)



*1 ด.ญ. จารุวรรณ ธูปขุนทด
*2 ด.ญ. ญาติกา โชคพุก
*3 ด.ญ. ชนม์นิภา ยางสูง
*4 ด.ช. ชลันธร สุกิจปาณีนิจ
*5 ด.ญ. วิภาดา เขตร์การณ์
*6 ด.ญ. จีรนันท์ หลายชั ,น
*7 ด.ญ. ชาลิสา ทองดอนพุ่ม
*8 ด.ญ. ชลิตา โกศลพาณิชกุล
*9 ด.ช. พิพัฒน์ สระสมทรัพย์
*10 ด.ช. นรวิชญ์ สังข์ประเสริฐ
*11 ด.ช. ธนวัฒน์ พันธ์ศิลป
*12 ด.ญ. ธนพร พันธ์ศิลป
*13 ด.ช. กฤษดา กระแสสินธ์ุ
*14 ด.ช. ชาญณรงค์ โกศลพาณิชกุล
*15 ด.ช. ธนายุต ยอดมณีวัฒนา

24 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

1 ด.ช. วรรณกร ชินมุณี (online)
2 ด.ญ. วรรณวิสา ศรีสุข (online)
3 ด.ญ. แสงจันทร์ แสงแก้ว (online)
4 ด.ญ. วันวิสา แซ่ตั,น (online)

25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

1 ด.ช. ชัยวัฒน์ แน่นแคว้น
2 น.ส. ญาณิศา เชาว์ดี

26 โรงเรียนวังไกลกังวล

1 ด.ช. อิสราชัย บุญยะศรีมานนท์ (online)
2 ด.ญ. แสงระวี หอมกรุ่น (online)
3 น.ส. ฐาปนีย์ พรหมเชื ,อ (online)
4 น.ส. วมินทร์ทรา เชยสวัสดิM (online)



27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

*1 น.ส. เกวดี เผืBอนพงษ์

จังหวัดเพชรบุรี
28 โรงเรียนคงคาราม

*1 น.ส. จารุพัสร์ สีดอกบวบ (online)
*2 น.ส. จีรนันท์ ด่วนดี (online)
3 น.ส. รินระดา ระเริงทรัพย์ (online)

29 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื> องบุรี

1 ด.ญ. สุจินันท์ บุญยู่ฮง
2 น.ส. สุจิตรา นวมมา
3 นาย เบิดร์ เจริญทอง
4 นาย อภิรุณ บุญมี

30 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

1 น.ส. สุชานันท์ บุญทับ (online)

จังหวัดราชบุรี
31 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

*1 ด.ญ. กนกวรรณ ชํานิยา
2 ด.ญ. สุภาพร ถึงแสง
3 ด.ญ. ณัฐนันท์ กิมหวัง
*4 น.ส. ญาณิศา จันทร์โกมุท
*5 น.ส. ทูเดมึ โปแม

32 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

*1 ด.ช. อรรถกร ตันพานิช
*2 ด.ช. กิตติธัช ทรัพย์สมบูรณ์
*3 ด.ช. สิราวิชญ์ ใจสุข



*4 ด.ช. เขตโสภณ เอีBยมสะอาด
*5 ด.ญ. ภัทราพร สพฤกษ์
*6 ด.ญ. ชาลิสา พยนต์ศิริ
*7 ด.ญ. ศุภลักษณ์ สุขแสง
*8 ด.ญ. พิมพ์นภา พรศรีทอง
*9 ด.ญ. ธัญสิริ เทียนดํา
*10 ด.ญ. วรัมพร แสงทอง
*11 ด.ญ. ตุ๊กตา ปิB นทอง
*12 ด.ช. เกรียงไกร มีศรีจันทร์
13 ด.ช. พรชัย อิงสา
14 ด.ช. อภิวิชญ์ แข็งขัน
15 ด.ญ. ศุภาวดี อินทร์ชํานาญ
16 ด.ญ. กัณฐิกา ใจนา
17 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ เปาเล้ง
18 ด.ช. รักษิต เทพทิพย์
19 ด.ญ. พิมพ์อร พิทักษ์เกิด
20 ด.ญ. อนัญญา ทรงอยู่
21 ด.ญ. สโรชา ทองราศรี
22 ด.ญ. พิมพ์ปภัสร์ ผิวเผือก
23 ด.ญ. ธิชาดา สายสุด
24 ด.ช. ธนพล โตชมบุญ
25 ด.ช. ปวเรศวร์ นาภีร์
26 ด.ช. สถาพร กล่อมสมร
27 ด.ญ. พิชชาอร เฉืBอยฉํBา
28 ด.ช. วชิระ ขําประเสริฐ
29 ด.ช. ฐิติพงษ์ ดิ,นสกุล
*30 นาย ปฏิพัทธ์ รัตนเบย
*31 น.ส. พรวดี เบิกบาน
*32 น.ส. กันต์ฤทัย ศรีทอง
*33 น.ส. เพชรไพลิน แนวหาร
*34 น.ส. สิริวรรณ แก้วทอง



*35 น.ส. รวิพร บุญหลํBา
*36 นาย พงศ์พัฒน์ จันทวงค์
*37 น.ส. วาสนา กลิBนสุคนธ์
*38 น.ส. อริสรา บุญสู
*39 น.ส. จตุพร เพชรสุวรรณ
*40 น.ส. รชยา ฉายแก้ว
*41 น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิMแก้ว
*42 น.ส. สุทธิดา คชาใหญ่
*43 นาย ธนวัต บรรดาศักดิM

*44 น.ส. อโรชา พูโต
*45 น.ส. สุณิสา โตตามวงศ์
*46 น.ส. พัชรพร รอดสอาด
*47 น.ส. สรวีย์ เอกัง
*48 น.ส. ชลภัทร์ รุ่งศรี
*49 น.ส. อรธิญา พึBงพา

หมายเหตุ
- เครื> องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ที> สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์
- เครื> องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื> อง


