
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
1 โรงเรียนกุฉินารายณ์

*1 นาย จักรพงศ์ ปุ้งมา

*2 น.ส. ชลธิชา หัวนา

2 โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. สุภัสสร เพ็ชรกลั=น (online)
*2 ด.ญ. วิลาสินี แก่นจัตุรัส (online)
*3 ด.ญ. ลลิตา พันนาม (online)
*4 ด.ญ. จันทร์จิรา มั=นคง (online)
5 ด.ญ. ปัณณพร ท้าวโกษา (online)
6 ด.ญ. จิรภิญญา ตาลเลิศ (online)
7 ด.ช. พลฤกต จันทร์สว่าง (online)
8 ด.ช. ปณชัย โทมุลตรี (online)
9 ด.ญ. นภัสสร ตรีกมล (online)
10 ด.ญ. กฤติยากร ดลสถิตย์ (online)
11 ด.ญ. ปรัชญาพร แก้วภูบาล (online)
12 ด.ญ. ลลิตา บุตรดี (online)
13 ด.ญ. จุฑารัตน์ บุตรศรี (online)
14 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ประชารุ่ง (online)

3 โรงเรียนคําม่วง

1 น.ส. พิชชาภา ยุติกิจ (online)

4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

1 น.ส. ญาณัจฉรา มะโนศิลป์

5 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

รายชืE อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืEอการกุศล ปี 2564
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



*1 ด.ญ. พิริสา นิกรแสน

*2 ด.ญ. วินัดดา พวงทองหลาง

*3 นาย ภาณุวัฒน์ ประเสริฐดี

*4 น.ส. ตติยา สมพระไตร

*5 น.ส. เบญญทิพย์ ราชดา

*6 นาย อานุรัตน์ กองแสน

*7 น.ส. สริยาพร กองสําลี

*8 นาย ทนงค์ เทศไทยสงค์

*9 นาย ธีระนันท์ อินทรบุตร

*10 นาย นันทวัฒน์ สุวรรณรัตน์

*11 น.ส. ฐิติภา อวนศรี

*12 นาย ธนากร ศรีษะโคตร

13 น.ส. ธนาภรณ์ เบาะโหล่

6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

*1 ด.ญ. ภัทรพร ตองติดรัมย์ (online)
*2 ด.ช. กฤษติชัย พิลาเจือ (online)
3 ด.ญ. พรธีรา ใจอ่อน (online)
4 ด.ญ. ไพริน สุดเรืองสังข์ (online)
5 ด.ญ. สุพัตรา ศักดิV บุญญารัตน์ (online)
6 ด.ญ. สุภาพร ทิพย์เสถียร (online)
7 ด.ช. ฐิติกร เชิดทอง (online)
8 ด.ญ. กรรณิการ์ ยาวาปี (online)
9 ด.ช. กุมภา ชาวสวน (online)
10 ด.ช. ปฐมพร วรรณพันธ์ (online)
11 ด.ญ. อนุธิดา ชารี (online)

7 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

*1 น.ส. มัณฑนา พงอุทา (online)

8 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร



*1 ด.ช. บัญญพนต์ พลแถลง

*2 ด.ญ. กมลวรรณ ศรีทองเหลือง

*3 ด.ช. อานนท์ จันทร์เทวี

*4 ด.ช. อภิรักษ์ จันทึก

*5 ด.ช. ทวีวัฒน์ อู่ไทย

*6 ด.ญ. พันธ์วิรา ประชานันท์

*7 ด.ญ. ปาริชาติ อรรถวิลัย

*8 ด.ญ. วัชรียา อรุณไพร

*9 ด.ญ. อิสรา ฤทธิVมนตรี

*10 ด.ญ. สุภัสสรา บุญระวัง

*11 ด.ญ. กัญญาพัชร สืบสุข

*12 ด.ญ. กัลยานี อรุณมาตย์

*13 ด.ญ. มัลลิยา ศรีธาตุ

*14 ด.ช. ธันวา อรุณพาส

15 ด.ญ. ณัฐภาภรณ์ วิจิตร

9 โรงเรียนบ้านคุย

1 ด.ช. กตพล เพิ=มพูลผล (online)
2 ด.ช. กันตพงศ์ จิตชื=น (online)

10 โรงเรียนบ้านคําพิมูล

*1 ด.ช. สุดเขต ฉายฉวี (online)
*2 ด.ช. จิรวัชร สันวิลาศ (online)
*3 ด.ช. บุลิน จันทโสติ (online)
*4 ด.ญ. นัฐธัญญา ตาสาโรจน์ (online)
*5 ด.ญ. สุภาวรรณ กงกาหน (online)
*6 ด.ญ. วิภาดา ภูแถวนา (online)
*7 ด.ช. ธนกฤต กงกาหน (online)
*8 ด.ช. สรวิชญ์ ภูอาราม (online)
*9 ด.ญ. อริสา วิสติ (online)
*10 ด.ญ. ณิชา สิงห์สักขา (online)



*11 ด.ช. ธวัชชัย ศรีบ้านโพน (online)

11 โรงเรียนบ้านสวนผึ Uง

*1 ด.ช. มนุเชษฐ์ อําคาฤทธิV (online)
*2 ด.ญ. สิรภัทร ปัตถาทุม (online)
*3 ด.ญ. อุษามณี นวลจันทร์ (online)
*4 ด.ญ. อรุชา ชมภูเขา (online)
*5 ด.ช. จักรพงศ์ ใจคง (online)
*6 ด.ญ. สุพรรณวดี แสงโคตร (online)
*7 ด.ช. นพพล จันทร์มณี (online)
*8 ด.ญ. ณิลดา คําลือ (online)
*9 ด.ช. นรุตม์ชัย ศรีพิลาภ (online)
*10 ด.ช. ภควัฒ โฮมแพน (online)
*11 ด.ญ. ดารินทร์ พลเยี=ยม (online)
*12 ด.ช. ศุภกร บุตรโคตร (online)
*13 ด.ญ. รวี ทาคํา (online)
*14 ด.ช. เกรียงไกร เยาวนิช (online)
*15 ด.ญ. ธินัตดา แซ่เตีย (online)
*16 ด.ช. ธนโชติ ศรีหาวงศ์ (online)
*17 ด.ช. มาลีโอฮ์ มาฝางนอก (online)
*18 ด.ญ. สุทธิดา ผิวละออง (online)
*19 ด.ช. ภานุเทพ แสงภักดี (online)
20 ด.ช. สุทธินันท์ ชาไชยสงค์ (online)
21 ด.ช. อภิเดช เพียราช (online)

12 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

1 ด.ช. ธนวรรธน์ ภูอองทอง

2 ด.ช. ชนกานต์ ไพรเขียว

13 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ

1 น.ส. เนตรนภา ชาญฤทธิV (online)



14 โรงเรียนร่องคํา

*1 ด.ญ. ศศินันท์ พลแถลง

*2 ด.ช. ณัฐชนน กิตคราม

3 น.ส. สุนิดา บุตรพรม

4 น.ส. ชญาสินี ไกรศรี

15 โรงเรียนหนองแซง

*1 ด.ช. พงศกร เรืองศรี

*2 ด.ช. ศุภชัย หนองบ่อ

*3 ด.ช. อภิชาติ อุดมพืช

*4 ด.ช. พงศภัค รัตน์เพชร

*5 ด.ญ. บุษบา ดวงจันทร์

*6 ด.ญ. มุฑิตา กลิ=นถาวร

*7 ด.ญ. นงนภัส ศรีอุทา

*8 ด.ญ. ศิราชินี ลาดภารัมย์

*9 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ศรีพุก

*10 ด.ญ. ศิวพร มาตย์นอก

*11 ด.ญ. ณัฐฐาวีรนุช ยินดีชาติ

*12 ด.ญ. วิภา นีสุระ

*13 ด.ญ. มาริษา สว่างจิตร

*14 ด.ช. เพชรทัย คงเพ็ง

*15 ด.ญ. ฐิติมา ป้องคําสิงห์

*16 ด.ญ. ชนิตา จรพิมูล

*17 ด.ญ. ฐิตินันท์ ชฎารัมย์

*18 ด.ญ. อนิสา ขวัญจ่า

*19 ด.ช. คุนากร คุธินาคุณ

*20 ด.ช. จิรวัฒน์ ธิมาจร

21 ด.ช. อธิชา เทศไทยสงค์

22 ด.ช. อานัส ลาลองชั ]น

23 ด.ช. สหภาพ อัปมะกา



24 ด.ช. สิวพัฒน์ สุดีวงษ์

25 ด.ช. กฤษฎา วัฒนยา

16 โรงเรียนอนุกูลนารี

*1 น.ส. กฤติยาภรณ์ อนันทวรรณ

*2 น.ส. จิราภรณ์ จีนจันทร์

*3 น.ส. กันต์ธิดา มังสุไร

จังหวัดขอนแก่น
17 โรงเรียนนาจานศึกษา

1 ด.ญ. จาฬุณี สีหงษ์ (online)
2 ด.ญ. จุฬารัตน์ บุญแดนไพร (online)
3 ด.ช. ธาราธร ชื=นตา (online)
4 ด.ญ. นิภาพร โหมดนอก (online)
5 ด.ญ. เบญจศิริ วรรณวินัย (online)
6 ด.ญ. ปิยธิดา หงษ์ชุมแพ (online)
7 ด.ญ. กานต์มณี มาขัน (online)
8 ด.ญ. สุดารัตน์ เถาทิพย์ (online)
*9 น.ส. นัยเนตร งาดเกาะ (online)
*10 น.ส. สุชาดา นาใจคง (online)
*11 น.ส. ณัฐริกา กล้าหาญ (online)
*12 น.ส. ขวัญธิดา คลังอุดม (online)
*13 น.ส. วิมลรัตน์ จําปา (online)
*14 น.ส. อารมณ์ มูลบุรี (online)
*15 นาย เจษฎา วงษ์กลาง (online)
16 น.ส. กมลวรรณ วงค์ยอด (online)
17 น.ส. สุดธรรมมา อยู่สําราญ (online)
18 น.ส. สุกัญญา ไชยอํานาจ (online)
19 นาย ลิขิต โกกวิลัย (online)
20 น.ส. นันธิดา จันทะเขตต์ (online)



18 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

1 ด.ช. พงศกร ชูรัตน์ (online)
2 ด.ญ. กชกร มังสาบาล (online)
3 ด.ญ. พรนัฐชา บุญพา (online)

19 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

*1 ด.ญ. ณัฐมน เทศพันธ์

*2 ด.ญ. ณัฐกานต์ มุงคุล

*3 ด.ญ. หทัยทิพย์ ธรรมประกอบ

*4 ด.ญ. กราณ์ธิมาภรณ์ ทีบ้านธาตุ

*5 ด.ญ. พัชรา จันทร์ลาย

*6 ด.ญ. วีรินทรา สีกอง

*7 ด.ญ. สุปัญญา เอี=ยมนูญ

20 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

*1 ด.ช. พงศกร สมอินทร์

*2 ด.ช. อมรเทพ ประทุมรัตน์

*3 ด.ญ. กุลยา ไสวงาม

*4 ด.ญ. ปริศนา แสงผุย

*5 ด.ญ. ชลธิชา ฮาดแสนเมือง

6 ด.ช. เพชรดนัย ไชยคุณ

7 ด.ช. เจษฎา สมีแจ้ง

8 ด.ช. อรรถพล หวานนอก

9 ด.ช. ปฏิภาณ ชะสิงห์

10 ด.ช. อดิศร สิงคํา

11 ด.ญ. นริศรา บุญคํ]า

12 ด.ญ. วนิดา กองแพง

13 ด.ญ. นิลรัตน์ คุณารักษ์

14 ด.ญ. นริศา พืชผักหวาน

15 ด.ช. นัทธพงศ์ สมอหมอบ

16 ด.ญ. สุชานาถ แสงงาม



จังหวัดชัยภูมิ
21 โรงเรียนโค้งนํUาตับวิทยาคาร

*1 ด.ญ. กนกวรรณ กิ=งนอก

22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

1 น.ส. สุพรรณี จันทะนา

23 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

1 น.ส. ธาวรรณ ภูชื=น (online)
2 น.ส. เขมจิรา พงษ์สุภา (online)

24 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

*1 ด.ญ. สุรีพร บุญปราการ

*2 ด.ญ. จตุพร กล้ารมราน

*3 ด.ญ. พรสินี ทองโนนอด

4 ด.ญ. ณัฐพร จันทร์บัว

5 ด.ช. กิตติศักดิV พันธ์โบ

6 ด.ญ. จีราวรรณ หมื=นชัย

7 ด.ญ. จิตติมา แสงราช

8 ด.ญ. จิราภรณ์ พรมราช

*9 นาย ปุลวัตร ชมภูทิพย์

*10 น.ส. อภัสรา สืบสุนทร

*11 นาย ศักดิV ดา ชาดง

*12 นาย ศราวุฒิ สืบสุนทร

*13 น.ส. รุจิรา บุญนอก

*14 น.ส. หนึ=งฤทัย บินขุนทด

*15 น.ส. วีรสตรี ยงไธสง

*16 น.ส. อรัญญา มนตรี

*17 น.ส. ภัสราภรณ์ ศิลป์ดี

*18 น.ส. ลักษมี นาเจริญ



19 น.ส. สาริกา สืบสุนทร

20 นาย นารินทร์ จันทร์บัว

จังหวัดนครพนม
25 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

*1 ด.ญ. ศิริรัตน์ แก้วโสภา

*2 ด.ญ. นริศรา อินทรี

*3 ด.ญ. กนกรดา จูมศรี

*4 น.ส. กรกนก วรังศรี

26 โรงเรียนค้อวิทยาคม

1 น.ส. วิไลลักษณ์ ต้นสุวรรณ

2 น.ส. จุฬาลักษณ์ ปากดี

3 น.ส. กัญชพร จําปา

27 โรงเรียนนาคําราษฎร์รังสรรค์

1 น.ส. วิยะดา ทุ่งไธสงค์ (online)
2 นาย ศิริชัย บุญแฮด (online)
3 น.ส. พัชรินทร์ เฉื=อยนอก (online)
4 น.ส. นุชจิรา สุขเนียม (online)
5 น.ส. มุธิตา คําภิลัง (online)

28 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

*1 ด.ญ. ญาณิศา เทพณรงค์ (online)
*2 ด.ช. ธนพนธ์ นาหมีด (online)
*3 ด.ญ. ไอศวรรยา ชารีโคตร (online)
*4 ด.ญ. พรรณภา แพงสาร (online)
5 ด.ช. ยศวริศ วงค์คํา (online)
6 ด.ญ. ยุพารัตน์ คานสี (online)
7 ด.ญ. เสาวลักษณ์ นาชัยเวียง (online)
8 ด.ช. วุฒิชัย เมฆดล (online)



9 ด.ญ. สุพัทรา นาหมีด (online)
10 ด.ญ. ธัญชนก น้อยเรือน (online)
11 ด.ญ. สิตานันท์ คําแพง (online)

29 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

1 ด.ญ. ศศิ พรมนิล

2 ด.ช. ปฏิภาณ มูลสุรินทร์

3 ด.ญ. กุลนัดดา ธิรังสา

4 ด.ช. ภิญโญ ขันพันธ์

*5 น.ส. พัชรินทร์ ชํานาญเวช

*6 น.ส. อินทิพร สร้อยสน

*7 น.ส. ชมพูนุช สนวนรัมย์

*8 น.ส. อุดมทรัพย์ ฉํ=าตระกูล

*9 น.ส. ภาณุมาตร เหวยไทย

10 น.ส. ดลพร ธงยศ

11 น.ส. รักษิณา กรรัตน์

12 น.ส. เกศรินทร์ เตโช

13 น.ส. ญานภัทร บัวสาย

14 น.ส. สินีนาฏ โกพลรัตน์

15 น.ส. สุพรรณิการ์ กัณณีย์

16 น.ส. ศกลวรรณ สร้อยสน

17 น.ส. พัชราภรณ์ ผลโยญ

18 น.ส. โชษิตา ไชยวงษ์

19 น.ส. ฐิติมา นามพลแสน

20 น.ส. อินทิรา ธงยศ

21 น.ส. พิมพ์วลัญช์ พาพินิจ

30 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ_

1 ด.ญ. จินดาหรา ปากดี

31 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา



*1 ด.ช. พงษ์พัฒน์ ไชยกา (online)
*2 ด.ญ. พรนัชชา รินถา (online)
*3 ด.ญ. กรรณิกา โสภานํ ]า (online)
*4 ด.ญ. ชนม์นิภา ตะไลชั=ง (online)
*5 ด.ญ. ชนิกานต์ ปานาทํามา (online)
*6 ด.ญ. ณัฐกานต์ อินทริง (online)
*7 ด.ญ. อรนุช ใจสุข (online)
*8 ด.ญ. สาธิตา ยุคลวัฒนานนท์ (online)
9 ด.ญ. พิชามญช์ุ กวนฮางฮอง (online)
10 ด.ญ. อมลวรรณ กวนลีหลง (online)
11 ด.ช. นิรุทธ์ เชื ]อปากเซ (online)
12 ด.ญ. จุฑารัตน์ สิงห์งอย (online)
13 ด.ญ. ไอยราฬ์ ดาดง (online)
14 ด.ญ. ธีรดา คะดุน (online)
15 ด.ญ. ณภัทร เรือนนา (online)
16 ด.ญ. กมลพร หาทํา (online)
17 ด.ญ. นํ ]าฝน คะแก้ว (online)
*18 น.ส. กัลยรัตน์ อุบัวบล (online)
*19 น.ส. กชนิภา อินทริง (online)
*20 น.ส. จิรญา โปแอ (online)
*21 น.ส. สาวิตรี พิมพ์ตะคลอง (online)
22 น.ส. จิราพร คงชูศรี (online)
23 น.ส. เฟื= องฟ้า ปงเมฆ (online)
24 น.ส. ฐิตาภา พลจางวาง (online)
25 น.ส. ทิพย์สุดา พลเศษ (online)
26 น.ส. พิมพ์ใจ มะละกา (online)
27 น.ส. รัชวีวรรณ ไชยนาน (online)
28 น.ส. อรยา งามนาศรี (online)
29 น.ส. สุชัญญา ภักดี (online)
30 น.ส. นิรัชพร จําปาซ้อน (online)
31 น.ส. ทิพากร ยศหนองทุ่ม (online)



32 นาย ผดุงเดช คะดุน (online)
33 น.ส. พิมพ์วิภา เพ็งคํา (online)
34 น.ส. กานต์ณิกา มะละกา (online)
35 น.ส. ชยาภรณ์ ด่านระหาร (online)
36 นาย สิทธิพงษ์ สมรฤทธิV (online)
37 น.ส. ชยุตรา เพ็งคํา (online)

32 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

1 ด.ญ. สุชาดา เรืองรื=น

2 ด.ช. ธนวัตน์ ยางธิสาร

3 ด.ช. อักษดา หลาบโพธิV

*4 นาย สหรัฐ ยาทองไชย

จังหวัดนครราชสีมา
33 โรงเรียนกฤษณาวิทยา

*1 ด.ช. ธีรวัฒน์ ชิมพินิจ

*2 ด.ญ. พุทธิดา โสดใหม่

*3 ด.ญ. บุณยานุช ปลอดกลาง

*4 ด.ญ. นาลี ขําขจร

5 ด.ช. ชัชวาลย์ วงศ์นาม

6 ด.ช. รัฐภาคย์ ทัดจันทึก

7 ด.ญ. วรรณวิศา ดวงสูงเนิน

8 ด.ญ. ปิยกาญจน์ เกิดเงิน

*9 น.ส. กิตติมา กอสันเทียะ

*10 น.ส. วิลาสินี แซ่ลิ ]ม

*11 น.ส. นุชรีย์ ปราณีตพลกรัง

*12 น.ส. ไพริน อยู่ดี

*13 น.ส. ภัทราภรณ์ ชะนิดใหม่

*14 นาย กิตติพงศ์ วินิจนัยภาค

15 น.ส. ปัฐทวีกานต์ วัฒตะโก

16 นาย กฤษฎา ยศพังเทียม



34 โรงเรียนขามสะแกแสง

*1 ด.ช. วิชชาบูรณ์ แผนสันเทียะ

2 ด.ญ. อชิรญา อินทนะ

3 ด.ญ. จารุวรรณ ศรีจันอัด

*4 น.ส. ศรินยา บัวงาม

*5 นาย รัฐภูมิ ดอยโคกสูง

*6 นาย วีรชัย พวงพา

*7 นาย สมเกียรติ พิมพ์กลาง

*8 นาย อภิเดช อริเดช

*9 น.ส. นิวาริน รักวงษ์วาลย์

*10 น.ส. ปานทอง เสริฐศรี

*11 น.ส. ฐิติมา เชื=อมจอหอ

*12 น.ส. อริสรา โยนจอหอ

*13 น.ส. ณัฐธันยา ขันสาลี

14 นาย วรเมธ หันสันเทียะ

15 น.ส. ณภัทร มณฑา

16 น.ส. อัยการ มุ่งแฝงกลาง

17 น.ส. อันนา อภิญญาอุดมพร

18 น.ส. พรรณนิดา สุขนอก

19 น.ส. พรประภา รอดวินิจ

20 น.ส. หทัยรัตน์ สิงสายหาน

21 น.ส. ณัฐริกา จารึกกลาง

22 นาย วรากร ช่อปารัง

23 น.ส. ดวงกมล อุเทนสุต

24 น.ส. ปัทมาพร เกมกลาง

35 โรงเรียนครบุรี

*1 ด.ญ. จารุวรรณ พิพิธภัณฑ์

*2 ด.ช. ทินภัทร หมายทอง

*3 ด.ญ. ภัทรภร สมงาม



*4 น.ส. ปฒิตา แป้นจันลา

*5 นาย ทศพล เฮากระโทก

*6 น.ส. พรพิมล ประดับศรี

*7 น.ส. รุทธมาศ พานซ้าย

*8 น.ส. กชวรัสพร เครื=องกลาง

*9 นาย ธนวัฒน์ เกตุแก้ว

*10 น.ส. กมลลักษณ์ โปร่งกลาง

*11 น.ส. อริสรา เงางาม

36 โรงเรียนจักราชวิทยา

1 ด.ญ. ปภาพิชญ์ รอดสุโข

2 ด.ญ. สุดารัตน์ สิงห์บุตรดี

3 ด.ญ. สัญห์ฤทัย บุตรศรีภูมิ

4 ด.ญ. มุกตาภา อ้มทองหลาง

5 ด.ช. พีรภัทร ทิศกระโทก

6 ด.ญ. จุฬารัตน์ แน่นกระโทก

7 ด.ญ. ปุณยานุช ไทยกระโทก

8 ด.ญ. ศิริวรรณ ทิศกระโทก

9 ด.ญ. พรธิดา พรหนองแสน

10 ด.ญ. สายนํ ]า ทิศกระโทก

*11 น.ส. กิตติพร คํามา

*12 น.ส. พิชชา จุติตรี

*13 น.ส. อังคณา จูกลิ=น

*14 น.ส. วิภาวรรณ ปานมน

*15 น.ส. ฐิตาภา ทรัพย์ฉายแสง

*16 น.ส. นันท์นภัส เดือนสันเทียะ

*17 น.ส. กันติชา ภู่ละกอ

*18 น.ส. ภาณุพงศ์ จารุบูรณ์

*19 น.ส. สิบเดือน บรรดาศักดิV

*20 น.ส. กัลยานี แต้มสูงเนิน

*21 น.ส. กัญญารัตน์ ดํานา



*22 น.ส. วรรณภา แตงกระโทก

23 นาย ปิยะโชค เอกอมร

24 น.ส. ธารทิพย์ เมินกระโทก

25 น.ส. ณัฐวรา อ่อนทองหลาง

26 น.ส. พิไลวรรณ โถมกระโทก

27 น.ส. ลลิตา คมพิมาย

28 น.ส. วาสนา ลือพงศ์พัฒนะ

29 น.ส. ปุณยนุช ชาวไทย

30 น.ส. นันทกานต์ ทิศกระโทก

31 น.ส. จินดารัตน์ มั=นคง

32 น.ส. เมลามิน บัวนาค

33 น.ส. ณัฐพิมล ทรัพย์ฉายแสง

34 น.ส. ปกีรนันทร์ อาษากลาง

35 น.ส. ธันยาภรณ์ ทองกลาง

36 นาย ธนวัฒน์ สร้อยมาลัย

37 น.ส. สุมิตรา ไชยพรหม

38 น.ส. ชนัญชิดา อุลิศนันท์

37 โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา

*1 ด.ญ. สาธิตา ไชยสลี

*2 ด.ญ. ชลธิชา ลํ=าสัน

*3 ด.ช. ชุติเทพ จันทร์ต๊ะ

*4 ด.ญ. ณัฐชา พุทธลา

*5 ด.ญ. บุษกร สุมิตร

*6 ด.ญ. เนตรชนก กาหลง

7 ด.ญ. ศุภัชญา อุตโรกุล

8 ด.ญ. อลิชา จงเพียร

9 ด.ญ. อลิษา จงเพียร

10 ด.ช. จิรายุทธ พึ=งนํ ]า

38 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด



*1 ด.ช. พงศกร สํารวมรัมย์

*2 ด.ญ. ชไมพร เลื=อยกระโทก

*3 ด.ญ. ชาลิสา ตุมครบุรี

*4 ด.ญ. วลิศรา เผื=อแผ่

5 ด.ญ. วิยดา ภาคย์กระโทก

6 ด.ญ. จันทร์สุดา ละลี

7 ด.ช. ชัยอนันต์ ขจรอนันต์

39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

*1 ด.ญ. อภิญญา แบงกระโทก

*2 นาย จิรวัฒน์ แน่นหนา

*3 นาย พิสิฏฐ์ โตหมื=นไวย

*4 น.ส. ดวงพร เฟื= องกระโทก

*5 น.ส. ภัทราวดี ไกรษร

*6 น.ส. ตันหยง ร้อยบุญศรี

*7 นาย ชัยยงค์ ตระกูลพูนน้อย

*8 นาย ธนพนธ์ เต๋ากระโทก

*9 น.ส. เบญจมาภรณ์ เกี ]ยวกระโทก

*10 น.ส. จิรปรียา บุญกระโทก

40 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

*1 ด.ช. ณัฐวุฒิ อัตขันธ์

*2 ด.ญ. กัลยรัตน์ ทรัพย์ครั=ง

3 ด.ญ. บัณชิตา เบี ]ยกระโทก

4 ด.ญ. บุศยารัตน์ โคกทอง

5 ด.ญ. เจนจิรา แตะกระโทก

6 ด.ช. ไกรวุฒิ จริรัมย์

7 ด.ช. ณภัทร เติมกระโทก

8 ด.ช. ภูริวัฒน์ หน่อยกระโทก

9 ด.ช. สุรศักดิV ทัพธานี

10 ด.ช. วชิราวุธ ภักดีไทย



11 ด.ช. พีรภัทธ์ แป้นกระโทก

*12 นาย วรรธนะ จําปาประโคน

*13 นาย ฐิติพงศ์ นุชกระโทก

*14 นาย ชัยมงคล บ้องกระโทก

*15 น.ส. จิราวรรณ กิ=งพุดซา

*16 น.ส. สิริประภา งานโคกสูง

*17 น.ส. นัดดา ด่านกระโทก

18 น.ส. เอมี=  แม็ค กุคคิน

19 น.ส. วนิดา พูลเล็ก

20 น.ส. มุกมณี แวงวรรณ

21 นาย สิริพัฒน์ แว่นรัมย์

41 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์

*1 ด.ญ. ปาริชาติ แซ่ชือ

*2 ด.ญ. ศศิกานต์ จิตรประยูร

*3 ด.ญ. พัชรี เสทะ

*4 ด.ญ. ปัญญาพร สุขขัง

*5 ด.ช. จักรี พึ=งสันเทียะ

*6 ด.ญ. รัตติกาล เฟาสันเทียะ

7 ด.ญ. นันทิพร ประเสริฐสุข

8 ด.ญ. นันทวรรณ ครุฑขุนทด

9 ด.ญ. ปัทมเกสร์ ลาทวี

10 ด.ญ. สุณิสา เขียวภูมี

11 ด.ญ. นิพาดา ตั]งสันเทียะ

12 ด.ญ. กรรณิการ์ อยู่สําราญ

13 ด.ญ. ปวีณ์นุช ทองประโคน

14 ด.ญ. ปาริฉัตร หาจัตุรัส

15 ด.ญ. สุธาวัลย์ ติสันเทียะ

16 ด.ญ. พิชชาภา เปลี=ยนขุนทด

17 ด.ญ. ชาลิษา สีใส

18 ด.ช. จตุรภัทร หมั=นบรรจง



42 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

*1 ด.ญ. โชติกา ฉากพุดซา

*2 ด.ญ. รมิตา พันธ์ไชย

*3 ด.ญ. กนกอร ดีนอก

*4 ด.ญ. เนรัญชลา อินทวงศ์

43 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

1 ด.ญ. ฐิติมา น้อยเทียม

2 ด.ญ. ณัฐธิกา ฉัตรเมืองปัก

3 ด.ญ. สโรชา งามเมืองปัก

4 ด.ช. นํ ]ามนต์ ภูมี

5 ด.ช. สิริกุล หอมอ่อน

6 ด.ญ. นภิสา ชื=นเมืองปัก

7 ด.ญ. พัชราภรณ์ ปฏิสนธิV

8 ด.ญ. ธิดารัตน์ ถาดจังหรีด

9 ด.ญ. จิรวรรณ ปนตะคุ

10 ด.ญ. นัชชา ดอนดู่

44 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

*1 ด.ญ. ฐิตาพร บํารุงไร่

*2 ด.ญ. สุธิดา ตอเสือ

*3 ด.ช. ชินกรณ์ เดี= ยวกลาง

*4 ด.ญ. ธิดารัตน์ อุปศิล

5 ด.ญ. จีรวรรณ รู้งาน

6 ด.ญ. กชกร ลือกลาง

7 ด.ญ. ณัฐทินันท์ เทียมกําแหง

8 ด.ช. เอกพันธ์ เกวียนทอง

9 ด.ช. วีรภาพ อินทร์พัตร

10 ด.ช. พรอนันต์ สาริกาแก้ว

11 ด.ญ. นุสรา ซาพิมาย



12 ด.ญ. นาขวัญ พลเยี=ยม

13 ด.ญ. นํ ]าทิพย์ ที= พิมาย

14 น.ส. ปฐมวรรณ พิมเสน

15 น.ส. นพวรรณ ผลสุข

16 น.ส. อารยา โค้งอาพาธ

17 น.ส. เสริมศิริ ม่วงนอก

18 น.ส. อาภาภรณ์ อ้วนสุนัม

19 น.ส. ณัฐริกา ร่มรื=น

20 น.ส. พรนภา ทองปอ

45 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

*1 นาย ปฏิพล กลิ=นสันเทียะ

*2 น.ส. ปิ= นมณี บุญประคํา

3 น.ส. พัชราภา ศรีทอง

4 น.ส. อารีรัตน์ พัวพันธ์

5 น.ส. เพียงขวัญ สมพรจิตร์

6 นาย จักรพงษ์ สุดาทิพย์

7 นาย นพรัตน์ อินทร์สูงเนิน

8 น.ส. พัชรพร อินไกร

9 น.ส. มุทิตา ธูปพุทธา

10 น.ส. ธนัชชา สําราญ

46 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

*1 ด.ญ. ณัชชา สิงห์ราชู

*2 ด.ญ. จิราวดี บัวจันอัด

*3 ด.ช. ณัฐพล ขอมอบกลาง

*4 ด.ญ. ภาวิณี ศิริสมบูรณ์ (online)
*5 ด.ช. ดนุพร เนขุนทด (online)
6 ด.ญ. กัญญาณัฐ มุ่งก่อกลาง (online)
7 ด.ญ. ธันชิราพร วรจักร์

8 ด.ญ. ศิราชินี สาแดง



9 ด.ญ. ปิยธิดา งามจันอัด

10 ด.ช. อชิรวัฒน์ พ่วงกลาง

11 ด.ญ. ศศิวิมล บุตรตาด

12 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ทองจันทร์

13 ด.ช. สุรศักดิV ผินงูเหลือม

14 ด.ช. ภัทรดนัย พรมมีเดช

15 ด.ญ. อนัญญา จิตดี

16 ด.ญ. มลิวรรณ เหมือนโลวงษ์

17 ด.ญ. กรกมล มุ่งรวยกลาง

18 ด.ญ. กิตติกา มากกลาง

*19 น.ส. ตุลาภรณ์ ญาติโพธิV

*20 น.ส. ณัฏฐณิชา แนบกลาง

*21 น.ส. อรุณรัตน์ อาจคงหาญ

*22 นาย ธัญเทพ โบงูเหลือม

*23 นาย เพทาย ทากลาง

*24 นาย ธนากร จงเหนี=ยวกลาง

*25 น.ส. ศิลารัตน์ ชัยจอหอ

*26 น.ส. พรณภา หมั=นกลาง

*27 น.ส. นารีรัตน์ กรีดกลาง

*28 น.ส. วิมลทิพย์ เทากระโทก

*29 น.ส. เกศมณี ขอกลาง

*30 นาย ธนภัทร์ จงสุขกลาง

*31 น.ส. ปัทมพร ดอกดาวเรือง

*32 นาย ธนดล ญาติโพธิV

*33 น.ส. ภัทราวดี ลักภูกลาง

*34 น.ส. ณัฐกานต์ กําเนิดกลาง

*35 น.ส. เจนจิรา จั=นรอด

*36 น.ส. ณัฐจารี จันทร์กลาง

*37 น.ส. จันทร์ทิวาภร ทับโคกสูง

*38 น.ส. ภัทราวรรณ เสริงกลาง

*39 น.ส. โสภิตา แคล้วภัย



*40 น.ส. ธิชา ขมโคกกรวด

*41 น.ส. นฤกานต์ กั ]นในกลาง

*42 น.ส. สิริกร มากทอง

*43 น.ส. สุนทราภรณ์ กอสุระ

*44 นาย พิพรรธน์ ประวะระ

*45 น.ส. ศรุตา แนบกลาง

*46 น.ส. ชนกนันท์ มุ่งอ้อมกลาง

47 น.ส. อัมภิกา แสงสุรินทร์

48 นาย จิรภัทร ปลอดภัย

49 น.ส. ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ

50 น.ส. กรกมล มาตรนอก

47 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี (มัธยม)

1 น.ส. ปุณยนุช ขามกิ=ง (online)
2 น.ส. ญาณิศา สิงขร (online)
3 น.ส. สุภาวดี ชื=นโคกกรวด (online)

48 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

*1 ด.ญ. ฐิตินันท์ พั=วคูขาม

*2 ด.ญ. สิรินารถ บุพเต

3 ด.ญ. ศรีชนก ฉาดนอก

4 ด.ช. พาคิน กุลนอก

5 ด.ญ. อารญา บุญกิจ

6 ด.ญ. จรียา ช่างบุ

7 ด.ญ. ศศิกานต์ โตนนํ ]าขาว

8 ด.ช. สุกลวัฒน์ โสดา

9 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีนอก

49 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

*1 ด.ญ. พรชิตา ใกล้ชิด (online)
2 ด.ญ. วันวิสาข์ ภิรมย์ไทย (online)



50 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง

*1 ด.ช. อภิสิทธิV เกาะลอย

*2 ด.ญ. นิชนิภา เสรัมย์

*3 ด.ญ. อัมธิกา โพธิV เย็น

*4 ด.ญ. ณัฐนิชา ทนงใจ

*5 ด.ญ. ญาณิศา ลื=นกลาง

*6 ด.ช. อภิสิทธิV ตุ๊ดพิมาย

*7 ด.ช. ปิยพัชร์ ดีชุ่ม

*8 ด.ญ. สุธัญสินี มีมานะ

*9 ด.ช. ไชยบูรณ์ นิวัตร์

*10 ด.ญ. ขนิษฐา ใสงาม

*11 ด.ช. ชาญณรงค์ บุญเสริม

*12 ด.ญ. ชมพูนุช กรมภูเขียว

*13 ด.ญ. ณัฎฐ์กฤตา ดวงพิมาย

*14 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ มีมานะ

*15 ด.ช. ฐาปนา กันยาคํา

*16 ด.ญ. ธันย์ชนก มีมานะ

*17 ด.ญ. ปุญญาภิวัฒน์ แย้มกลาง

*18 ด.ญ. นิธินารถ อ่านนอก

*19 ด.ช. นภัส ไทยภักดี

*20 ด.ช. วิทยา ประจิตร

*21 ด.ช. ธนวัฒน์ ค้ากระบือ

*22 ด.ช. ธนกร คงดี

*23 ด.ช. ธนกร ฉวนพิมาย

*24 ด.ช. วชิรวิทย์ สารเสนา

*25 ด.ช. ณัฐปกร ทองคํา

*26 ด.ช. มรกรต อุดอินทร์

*27 ด.ช. พงศกร ดวงสําราญ

*28 ด.ช. ภูวนาถ จําเริญพัด

*29 ด.ช. ธนทัต คงดี



*30 ด.ช. ภาณุพงศ์ ขอพิมาย

*31 ด.ช. อภิลักษณ์ คงแสนคํา

*32 ด.ญ. พิมพ์ยาดา กล้าหาญ

*33 ด.ญ. วนิดา ตู้พิมาย

*34 ด.ญ. ชมพูนุท เสริมนอก

*35 ด.ญ. จิรภิญญา ผลเจริญ

*36 ด.ญ. กัญญาณัฐ รองเมือง

*37 ด.ญ. กนกลักษณ์ ประจิตร

*38 ด.ญ. ชาลิษา ทองเสีย

*39 ด.ญ. จุฑามาศ พลโยธา

*40 ด.ญ. จิราวรรณ งามแก้ว

*41 ด.ญ. วริยา แต้มพิมาย

*42 ด.ญ. กมลลักษณ์ คงดี

43 ด.ญ. รัสมาภรณ์ เรืองทองหลาง

44 ด.ญ. สาธิยา ประทุมโย

45 ด.ญ. ปาริตา แว่นพิมาย

46 ด.ช. เจษฏา วะสุรีย์

47 ด.ญ. ณัฐนิชา เมฆวัน

48 ด.ช. อนาวิน กองเงินกลาง

49 ด.ช. กันต์กวี มีสวาท

50 ด.ญ. วาสนา แต้มพิมาย

51 ด.ญ. เมขลา โจฮันเซนร์

52 ด.ญ. มินตรา เชื ]อหมอ

51 โรงเรียนบ้านโพธิ_ ตาสี

*1 ด.ช. ก้องเกียรติ วาบสันเทียะ

*2 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ งดสันเทียะ

*3 ด.ญ. สุกันตา วัชระวณิชชัย

*4 ด.ญ. ปรัชญา นุเคราะห์กิจ

5 ด.ญ. กัญญพัชร รามสันเทียะ

6 ด.ญ. กมลชนก เดสันเทียะ



7 ด.ญ. กัญญาพัชร แสวงรัมย์

52 โรงเรียนบ้านลํานางแก้ว

*1 ด.ญ. รัชนก ชิดพรมราช

*2 ด.ญ. ศรณ์จิรา เติมพรมราช

*3 ด.ญ. ณิชกมล ออนเอี=ยม

*4 ด.ช. อัครพนธ์ อินปากดี

*5 ด.ญ. ช่อเพชรรัตน์ ฝอยพรมราช

*6 ด.ช. ดุลยเดช พรมยกบัตร

*7 ด.ช. วสันต์ ชิดพรมราช

*8 ด.ช. นพรัตน์ บุญมี

9 ด.ช. ศกุลรัตน์ ตุ่นพรมราช

10 ด.ช. สรวิชญ์ ฟีสันเทียะ

11 ด.ญ. กฤตพร เตชะฤทธิV

12 ด.ช. ชญานนท์ ธรรมรักษ์

13 ด.ญ. สุธิดา ทัดจะโป๊ะ

14 ด.ญ. นิรัชชา ผุดพรมราช

15 ด.ญ. กฤษรา เตียวิบูลย์

16 ด.ช. วรเมธ ดอนเมืองพรหม

17 ด.ช. ทาวิน กระเษียรพรมราช

18 ด.ญ. ภัทราพร ก้อนพิมาย

19 ด.ญ. กุลนันท์ นุขุนทศ

53 โรงเรียนบ้านวังโป่ง

*1 ด.ช. สุรสิทธิ มูลเมือง

*2 ด.ช. อชิตะ กิจขุนทด

*3 ด.ช. ภัทรดนัย คูณขุนทด

*4 ด.ญ. อารยา จันทรมะโน

*5 ด.ช. อนันตสิทธิV พิณสระเท้า

6 ด.ญ. นภสร สมบูรณ์

7 ด.ญ. ธารทิพย์ กุมขุนทด



8 ด.ช. ราชันร์ ทิพย์ขุนทด

54 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย

1 ด.ช. ปิติพัฒน์ พิลาหอม (online)
2 ด.ญ. ฐิติมา หงษ์สีทอง (online)
3 ด.ช. กิตตินันท์ กุลพิมาย (online)
4 ด.ญ. นาริน เงินพิมพ์ (online)
5 ด.ช. นิติธร โฉมงาม (online)

55 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย

1 ด.ญ. กรกนก แจ่มจันทร์

56 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

*1 ด.ญ. ศิวานันท์ แถมโพธิV

2 ด.ช. อดิศร ศรีวรรณภูมิ

3 ด.ช. ณัฏฐกิตติV ยิ=งจอหอ

4 ด.ญ. ปิยวรรณ ทิมา

5 ด.ญ. จิราวรรณ ศอกกําปัง

*6 น.ส. ฑิญากรณ์ น้อยศรี

*7 น.ส. เนตรนภา โก้สันเทียะ

*8 นาย ณัฐฐาปกรณ์ นาสิงห์ขันธ์

*9 นาย ธีรวัฒน์ พบจันอัด

*10 น.ส. สุชานาถ รักกุศล

*11 น.ส. อติกานต์ คูณขุนทด

*12 น.ส. จุฬาลักษณ์ โพธิสาร

*13 น.ส. กัณธิชา แจ่มใส

*14 น.ส. ยุพารัตน์ พิมพ์ชัย

*15 นาย นฤพล ดาระวัลย์

*16 นาย วิษณุ ชานอก

*17 น.ส. กัญญาภัค จันทะดวง

*18 น.ส. พัชรีพร ธรรมเกตุ



*19 น.ส. กนกพร โงสันเทียะ

*20 น.ส. กชกร บํ ]าสันเทียะ

*21 น.ส. ภัทรณินทร์ มั=งมี

*22 น.ส. วิภาวี จันทิมา

23 นาย อติวิชญ์ ทิพย์รม

24 น.ส. ณัฐวิมล อ่อนโคกสูง

25 น.ส. ธนัชชา เหล่าประเสริฐ

26 นาย ไชยปิยะ จันทล่าม

27 นาย เทพธาดา เกษี

28 นาย บุญฤทธิV คันสร

57 โรงเรียนบัวใหญ่

*1 ด.ญ. สาวิตรี สิงห์นันท์

2 ด.ญ. ญาดา ปทุมจร

3 ด.ญ. พรนัชชา กองเกิด

4 ด.ญ. สุดารัตน์ วิทยานุรักษ์

5 ด.ญ. ขวัญฤทัย เข็มทอง

6 ด.ช. นวพล โงนมณี

7 ด.ช. ภูตะวัน เพชรนอก

8 ด.ญ. ขวัญจิรา ประทุมชัย

9 ด.ญ. สิริกัญญา เหมะธุลิน

10 ด.ญ. บุญสิตา ข่อหล่า

11 ด.ญ. สุภาพร ซุนขวัญ

12 ด.ญ. นิตยา ปราณี

13 ด.ญ. ชลธิชา เทินสระเกษ

*14 น.ส. วาสนา นิตไธสง

*15 น.ส. ปภาดา การปลูก

*16 น.ส. สินีนาถ ชัยชมภู

*17 น.ส. ชนิกานต์ ภูศิริฤทธิV

*18 น.ส. สุรีย์รัตน์ คิดการ

*19 น.ส. พิชญธิดา แนวดี



*20 น.ส. ปรารี พิทักษ์

21 น.ส. เนตรนภา เข็มแสง

22 น.ส. ศศิมา สุขนิยม

23 น.ส. ฐิติวรรณ ธรรมชีวัน

24 น.ส. อนันติยา ทบแก้ว

58 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

*1 ด.ญ. สิตางค์ แรมสระน้อย

*2 ด.ช. กรดนัย หอมจันทร์

*3 ด.ช. พิเศษสุด แจ่มเดชะศักดิV

*4 ด.ญ. สุกัญญา ชาญสมิง

*5 ด.ญ. กมลชนก วิสาขะฉิมพลี

*6 ด.ญ. ทิราภรณ์ เพราะผักแว่น

*7 ด.ญ. สาธิตา ไตรเกษม

*8 ด.ญ. สรัลรัตน์ แก้วไกรษร

*9 ด.ญ. กนกอร อัครกิ=ง

*10 ด.ญ. เบญจมาศ แอกทอง

*11 ด.ญ. ณัฐพร กฐินใหม่

*12 ด.ญ. รวิสรา เกิดมงคล

*13 ด.ญ. วรรณภา โยธาพันธ์ุ

14 ด.ญ. ทิพวรรณ เย็นตะคุ

15 ด.ญ. เดือนฉาย วงค์เง้า

16 ด.ญ. นริตา ฝ่ายฉิมพลี

17 ด.ญ. พิชเณศ สิงห์สุพรรณ

18 ด.ญ. ธนัญชนก นาดอน

19 ด.ญ. ณัฐธิดา ถอยกระโทก

20 ด.ญ. ณัจยา พันธ์สระน้อย

21 ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ แดงใหม่

22 ด.ช. สิทธิพร ตอสูงเนิน

23 ด.ญ. จรรยพร ปักษา

24 ด.ญ. ณัฐชยา ฉิมณรงค์



25 ด.ญ. ประกายวรรณ กองกิ=ง

26 ด.ญ. ภาณุมาศ หอยสังข์

27 ด.ญ. การัณยวีร์ แพรกิ=ง

28 ด.ช. ธีรวิศิฎฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิV

29 ด.ช. พันธวีพงศ์ รัตนธรรม

30 ด.ช. ธนกฤต เทียนเมืองปัก

31 ด.ช. กิตติภพ ศรีทอง

32 ด.ช. เกียรติศักดิV มังพรมราช

*33 นาย ภานุวัฒน์ จุลจังหรีด

*34 นาย ทักษ์ดนัย ชัยประสิทธิV

*35 นาย จักรพันธ์ มั=งกิ=ง

*36 นาย ธรรมราช เชษฐวรรณสิทธิV

*37 นาย เมธิชัย ทุมจํานงค์

*38 น.ส. สิตานัน ตามสระน้อย

*39 น.ส. จิณห์นิภา ทรงศิล

*40 น.ส. อุบลวรรณ ฝอยทองพรมราช

*41 น.ส. รัตนากร อินทวัฒน์วงษา

*42 น.ส. ญาณิศา กาลศิลป์

*43 น.ส. ทิฆัมพร ชัชวาลย์สระน้อย

*44 นาย ธราธร รัตนสิงห์

*45 นาย ทีปกร สีสุวัฒน์

*46 นาย ณภัตร ช้อยกิ=ง

*47 นาย พันธ์ศักดิV สุวรรณ

*48 น.ส. สิรภัทร คําภูแก้ว

*49 น.ส. อาริยา ชัยประสิทธิV

*50 น.ส. กิตติยา ยศจังหรีด

*51 นาย จักรกฤษณ์ แก้ววิเศษ

*52 น.ส. ณัฐนรี อุตระนะ

*53 น.ส. แพรวา เปรื]องจันทึก

*54 น.ส. ณัชฌา ชวนะนรเศรษฐ์

*55 น.ส. ทิพย์เกษร แสงศรี



*56 น.ส. กนกพร กาฬสินธ์ุ

*57 น.ส. ทิติยา ประสิทธิเกษกรรณ์

*58 น.ส. กัญญารัตน์ เชยสําโรง

*59 น.ส. เจนจุรี สุวรรณดวง

*60 น.ส. วิมลวรรณ พัลวัล

*61 น.ส. ณัฐนิชา คงจ้อย

59 โรงเรียนปากช่อง

1 ด.ญ. อภิกขณา อรุณวรปัญญา

60 โรงเรียนปากช่อง 2

1 ด.ช. อนุวัตน์ เดชแพ (online)
2 ด.ช. ก้องธันวา กั ]นกลาง (online)
3 ด.ญ. รุ่งทิวา จงเรียนกลาง (online)
4 ด.ญ. อชิรญา สมพันเพียง (online)
5 ด.ญ. สุวรรณกัลยา อีนัง (online)
6 ด.ญ. พรประภา ปฏิพันธ์ (online)
7 ด.ญ. สุพิทวดี มุ่งอ้อมกลาง (online)
8 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ปันดอน (online)
9 ด.ช. ภูตะวัน เม้าขุนทด (online)
*10 น.ส. กาญญารัตน์ ดีจันทึก (online)
*11 น.ส. ธิดาทิพย์ แผลงสูงเนิน (online)
*12 น.ส. กานดา ขมพุทซา (online)
*13 น.ส. อภัสรา ถ่ายสูงเนิน (online)
14 น.ส. วรรณนิพร อินทร์แก้ว (online)
15 น.ส. อนงค์เลขา ทุมดี (online)
16 น.ส. นางสาวฐิติมา แสงบุญ (online)
17 นาย ภานุวัฒน์ เอี=ยมละออ (online)
18 น.ส. ชัชฎาภรณ์ จันทร์สิงห์ (online)

61 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม



1 ด.ช. พีรภัทร เบี ]ยวขํา

2 ด.ญ. วนัฐญา พรมบุตร

62 โรงเรียนพิมายวิทยา

*1 ด.ญ. ผกามาลิน สุวรรณปัญญา

2 น.ส. ญาณิศา พลศรี

63 โรงเรียนเมืองยางศึกษา

*1 ด.ช. พลทวี วันอยู่

*2 ด.ญ. จิราพรรณ หมั=นการนา

*3 น.ส. วิภาวินี พะนิรัมย์

*4 น.ส. เพ็ญนภา แก้วมูลเมือง

5 น.ส. ศุภกานต์ เสือนิล

6 น.ส. ศรัณย์พร ผลทาเลิศ

64 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

*1 นาย อัจฉรวิช ใจชอบงาม

*2 นาย ภัทรดนัย หัสครบุรี

65 โรงเรียนสีคิ Uว "สวัสดิ_ผดุงวิทยา"

1 ด.ญ. ณภัทร ทองมณี (online)
2 ด.ช. อัครพล เสาจันทึก (online)
3 ด.ญ. ภัทรลดา ปุริสาย (online)
*4 น.ส. จีรนันท์ เชิดกฤษ์ (online)
5 น.ส. สุธิดา เมืองวงษ์ (online)
6 น.ส. หัทยา ชาญเดช (online)

66 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

*1 ด.ช. กิตติพงศ์ ใหม่นาคะศิริ

*2 ด.ญ. ณัฐธิดา ชุ่มชัย

*3 น.ส. ณัฐวรัณกร รูปประดิษฐ์



*4 น.ส. จารุพักตร์ ราษฎร์ประเสริฐ

*5 น.ส. ชนิษฎา กิจเรืองรัมย์

*6 น.ส. สาวิษตรี ทองดี

*7 น.ส. แพรพลอย ศรีจันทึก

*8 น.ส. ปณิดา แก้วเผือก

*9 น.ส. ชลธิดา สบายใจ

*10 น.ส. สุชานาถ เมืองแก้ว

*11 น.ส. จิณณพัต แสงเสม

*12 น.ส. สุพัตรา เจนพนัส

*13 น.ส. วริศรา ตั]งพยุหะ

14 นาย คิรากร ครเกษม

15 นาย ชยานันท์ โพธิV อ่อน

67 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

*1 ด.ญ. สรินญา เพ็ชรตะคุ

*2 ด.ช. จักรกฤษณ์ ครอบตะคุ

*3 ด.ช. คณสรณ์ พูนมาก

*4 ด.ช. ณัฐวุฒิ จิfมฉิมภาลี

*5 ด.ช. วงศธร ศรีสุขตะคุ

*6 ด.ญ. กัลยา ณ นคร

*7 ด.ญ. ณนัทศิการณ์ ทองสัมฤทธิV

*8 ด.ญ. พิชญาสินี แสงจันทร์

*9 ด.ญ. พรทิพย์ สุขสวัสดิV

*10 ด.ญ. พรจิรา ยะวงคะ

*11 ด.ญ. ศุภธิดา รอดกุล

12 ด.ญ. ศิรประภา บัวตะคุ

13 ด.ญ. จิรายุ ถ่องตะคุ

14 ด.ช. ธีรวัฒน์ พาจะโปะ

15 ด.ช. ปิติภัทร บุตรราช

16 ด.ช. วรชัย สุขพงศ์

17 ด.ช. ศุภกร ต๊ะวัง



18 ด.ญ. ทักษพร ขุนอินทร์

19 ด.ญ. สาธินี ยาตะคุ

20 ด.ญ. ญาโนทัย สินธุวงสานนท์

21 ด.ญ. พรชนก ศักดานุกูล

22 ด.ช. ชยากร ผัดตะคุ

23 ด.ช. วราวุฒ บุญอ่อน

24 ด.ช. นพรัตน์ ประทุม

25 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองสัมฤทธิV

26 ด.ญ. มาริษา แขตะคุ

27 ด.ญ. ปวริศา ญาติสระน้อย

*28 นาย เสกสิทธิV สุขสวัสดิV

*29 น.ส. แพรวา เนตรโสภา

*30 น.ส. เสาวลักษณ์ ศาสนอนันต์กุล

*31 น.ส. สุวิภา กล่อมปาน

*32 น.ส. ศุภจิตรา รอดกุล

*33 น.ส. เนาวรัตน์ จิfวฉิมพาลี

*34 น.ส. สุภาวดี สลอดตะคุ

*35 น.ส. จุฑามาศ อินทร์ประเสริฐ

*36 นาย พิชิตชัย ปักตะคุ

37 น.ส. สุธินี ยาตะคุ

38 น.ส. ชนาภา เตชะสอน

39 น.ส. สุนิสา ทับหมื=นไวย

40 น.ส. เกศินี นามจะโป๊ะ

41 นาย จักรพันธ์ ตรีปัก

42 นาย พัชรพล แก้วตะคุ

43 น.ส. เฟื= องอรุณ ใจจะโปะ

44 น.ส. ศิริจรรยา อุประ

45 น.ส. กมลวรรณ เกียรติสูงเนิน

68 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

1 ด.ช. สุทธวีร์ กลับน้อย



2 ด.ญ. สิริมา ชาวปากนํ ]า

3 น.ส. จีรนันท์ เนินกลาง

4 น.ส. สุนันทา จิตรนอก

5 น.ส. ชนาพร ประชากลาง

6 น.ส. ปัญจรัตน์ หวังแต้มกลาง

7 น.ส. อุมาพร เดชบุรัมย์

8 น.ส. ศิริกานต์ จวงดี

69 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

*1 น.ส. อรกมณร์ ผึ=งสันเทียะ

*2 น.ส. ชัญญาณิษ พรหมภักดี

จังหวัดบุรีรัมย์
70 โรงเรียนกระสังพิทยาคม

*1 น.ส. สิรภัทร เชิดสุข

*2 น.ส. ธนภรณ์ ทรงศรี

*3 น.ส. อัมพร ซอกจอหอ

4 น.ส. กัลยรัตน์ ชีพรม

71 โรงเรียนนางรอง

*1 น.ส. เกวรินทร์ ดวงนิล

72 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5

*1 ด.ญ. สุภา สิงห์ประโคน

*2 ด.ช. ณัฐดนย์ ผะกาทอง

*3 ด.ญ. กัญจน์จิรา ม่วงประโคน

*4 ด.ญ. วรลักษณ์ พรมเจดีย์

*5 ด.ญ. ณัฐณิชา ทิศกระโทก

*6 ด.ญ. มัชฌิมา นามทะเล

7 ด.ญ. เกสรา สุขบรรเทิง

8 ด.ญ. ณัฐิชาพร พุทเทศ



9 ด.ญ. ศุภสินี ทองวิชัย

10 ด.ญ. ณัฐฐาพร ไวยพจนีย์

11 ด.ญ. นํ ]ามนต์ ประประโคน

73 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

*1 ด.ญ. อภิชญา โคตรวิชา

*2 ด.ช. เจษฎา ภูมิพันธ์ุ

*3 ด.ญ. สุพรรษา กะประโคน

*4 ด.ญ. นุชจรี หนูประโคน

*5 ด.ญ. จุฑาทิพย์ เติมสุข

6 ด.ญ. ปัณณพร วงค์ประโคน

*7 น.ส. วิชิดา ปูนกลาง

*8 นาย วราเทพ หนูประโคน

*9 น.ส. ธันยมัย สุนประโคน

*10 นาย ณัฐธพงษ์ โตปัญญายงค์

*11 น.ส. อุมาภรณ์ เตียบประโคน

12 นาย เศรษฐพงศ์ พรมสาร

74 โรงเรียนบ้านโคกยาง

1 ด.ช. พัชรพล แป้นทอง (online)
2 ด.ญ. พัชรพร บุญไกร (online)
3 ด.ช. วิธวินท์ สนสี (online)
4 ด.ช. ลีซาน แปลงดี (online)
5 ด.ญ. เปรมฤดี เรืองศิลป์ (online)
6 ด.ญ. สุธินาถ โอสถประสาท (online)

75 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"

*1 ด.ญ. พัชรินทร์ เรืองศิริ

*2 ด.ญ. สาวิตรี นิตย์ลาภ

*3 ด.ญ. นิรชา ภูพบทอง

*4 ด.ญ. พัชราภรณ์ ศรีสุวะ



*5 ด.ญ. พรรษา คงมี

*6 ด.ญ. จันทิมา มีสุด

*7 ด.ญ. นํ ]าทิพย์ นุสุวรรณรัมย์

*8 ด.ญ. เขมมิกา ธุพรรณ์

*9 ด.ช. พงศกร เชิดสุข

*10 ด.ญ. วิชาดา ทรงศรี

*11 ด.ญ. วรกานต์ สวัสดิV รัมย์

*12 ด.ญ. นํ ]าเพชร นุสุวรรณรัมย์

*13 ด.ช. ชัชวาล สร้อยชา

*14 ด.ญ. ไอยรินทร์ ชีพรม

*15 ด.ญ. ศิรินทรา ดียิ=ง

*16 ด.ช. นรินธร สิงห์จันทร์

*17 ด.ช. ธานินทร์ สิงห์จันทร์

*18 ด.ญ. สิรินทร์ยา ธุพรรณ์

19 ด.ช. พชรพล จิตเย็น

20 ด.ช. พิฆเนศ หอมนวล

21 ด.ญ. วิราพร คงมี

22 ด.ญ. ศุภากร มานะเพียร

23 ด.ช. อัมรินทร์ ผ่อนตาม

24 ด.ญ. อรอุมา กะการดี

76 โรงเรียนบ้านหนองหมี

*1 ด.ญ. กาญจนา ศรีคลัง

*2 ด.ญ. วริศรา วิเศษสวัสดิV

*3 ด.ญ. ขนิษฐา อ่อนวาที

*4 ด.ญ. อิงอร แก้วผนึก

*5 ด.ช. วีรกร กองสกุล

*6 ด.ช. วันเฉลิม สุขประสพ

*7 ด.ญ. ลักขณาวดี ชื=นพงษา

*8 ด.ญ. วารินทร์ ศิริโชติ

*9 ด.ญ. ณัฐวดี มงคล



*10 ด.ญ. พรรณษา เดียรประโคน

11 ด.ช. มนตรี ผาลี

12 ด.ญ. ปิยะธิดา สลับทอง

77 โรงเรียนพุทไธสง

1 ด.ญ. อาทิตยา จุลไธสง (online)
2 ด.ญ. ผกามาศ บุญเกิด (online)
3 ด.ญ. อภิญญา ชื=นใจฉํ=า (online)
4 ด.ญ. เเคทเธอรีน มาโลว์ (online)
5 ด.ญ. ธิติญาภรณ์ อยู่ดี (online)
6 ด.ญ. กานต์สินี พันสีนาค (online)
7 ด.ช. ปิยะ ฉวีวงษ์ (online)
8 ด.ญ. พัทธนันท์ ฉิมชูกุล (online)
9 ด.ญ. ประภาพร ศรีสัมฤทธิV (online)
10 ด.ญ. ปริตา รัศมียันต์ (online)
11 น.ส. ณัฐกฤตา พรมมีเดช (online)
12 น.ส. อารยา ศรีนวล (online)
13 น.ส. ศุภจิตรา การะเกษ (online)
14 น.ส. นางสาวณัฐวิภา ชุมสงฆ์ (online)
15 น.ส. ปภาวรินทร์ ชวลิต (online)
16 นาย ธวัชชัย ชื=นจันทร์ดี (online)
17 นาย ชญานิน อินธิสาร (online)
18 นาย ทยากร โพธิV ฝ้าย (online)
19 น.ส. ปวีณา โพธิVพันธ์ุ (online)
20 น.ส. ทิพรดา มุ่งดี (online)
21 นาย กฤษดา อยู่สุข (online)
22 น.ส. ภาชินี ปราบไธสง (online)
23 น.ส. สุรัสวดี ท่อมกระโทก (online)
24 น.ส. จิราพัชร ลาวงค์ (online)
25 น.ส. ศกุนตลา กัลยาประสิทธิV (online)
26 น.ส. ศสิธร ประสงค์ (online)



27 น.ส. กัญญารัตน์ ฉายาวรรณ์ (online)
28 น.ส. ภิรมณ มาลี (online)
29 น.ส. บุษบา พินิจ (online)
30 น.ส. สุจิตรา ศรีภา (online)
31 น.ส. อมลวรรณ ยูซูฟี (online)
32 น.ส. เนตรมณี ภาษี (online)
33 น.ส. ยศวดี โพธิขํา (online)
34 น.ส. สุดารัตน์ สาครสิทธิV (online)

78 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

1 ด.ญ. อริสา แยงรัมย์

2 ด.ญ. ณัฐพร สุขนอก

3 ด.ญ. ทรงอัปสร คํานาน

4 ด.ญ. กฤษติญาภรณ์ ชัยมี

5 ด.ญ. ธินิดา ไชยชนะ

6 ด.ญ. ชลธิชา วรรณวงศ์

7 ด.ช. สมชาย แยงรัมย์

8 ด.ช. พอเจตน์ หางสลัด

9 ด.ญ. บาจรีย์ ปัดไธสง

10 ด.ญ. ศิริวรรณ สอนคําดี

11 ด.ญ. กมลรัตน์ มาดขาว

79 โรงเรียนภัทรบพิตร

*1 น.ส. ฐิติมา นครรัมย์

*2 น.ส. นุชจรี เรืองรัมย์

*3 น.ส. ชลธิชา สุขเลิศ

*4 น.ส. นํ ]าริน อินศรี

80 โรงเรียนมีชัยพัฒนา

*1 นาย ก้องภพ พรสกุลไพศาล



81 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

1 ด.ญ. ณัฐกานต์ ประกายแก้ว

2 ด.ญ. ชยาภรณ์ สํามณีย์

*3 นาย พงษ์พิพัฒน์ บุญสิน

*4 น.ส. วีรกานต์ สาละ

*5 นาย ธรรมรักษ์ ด่านพิธพร

6 นาย ธัชพล สิมสาย

7 น.ส. ศิรดา คันทะโสม

8 นาย กิตติพันธ์ กิ=งแก้ว

9 น.ส. ศศินา พูนสังข์

82 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

*1 น.ส. วิจิตรา สีสา

83 โรงเรียนสะแกพิทยาคม

1 ด.ญ. อัมพิรา ม่วงนุช (online)

84 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

*1 ด.ญ. จารุกัญญ์ สุนทรา

*2 ด.ช. ภากร แก้วมณี

*3 ด.ช. พิรัชชัย ดีด้วยชาติ

*4 ด.ช. จิรายุ สารัมย์

*5 ด.ญ. ศุภธิดา ภูจอม

*6 ด.ญ. แพรวา ธรรมสูตร

*7 นาย ภารดร สุนทะมาลา

*8 น.ส. จารุณี สายเนตร

*9 น.ส. มิลรดา ชาติวงษ์

*10 น.ส. สุภาพรรณ พรหมชาติ

*11 นาย นิพล พิมเสน

*12 นาย ธีรพงษ์ สัปปศรี

*13 น.ส. วันเพ็ญ นมัสศิลา



*14 น.ส. ดวงฤทัย คงพลปาน

*15 น.ส. พรพรรณ แมลงผึ]ง

*16 น.ส. จิราพร ภาษาสุข

85 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

1 น.ส. สุนิตรา ประจิตร (online)
2 น.ส. วรรณเรศ แถมดอน (online)

86 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม

*1 นาย ธนากร พันธุสิงห์โต

*2 น.ส. ศีดาพร ปิดตายัง

3 นาย สมภพ งามดี

4 น.ส. อรนิช มาแกดํา

5 น.ส. ธันยพร ตองติดรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม
87 โรงเรียนบ้านนาเลา

*1 ด.ช. อนิรุทธ์ พลพิทักษ์

*2 ด.ช. วรพจน์ บุญแก้ว

*3 ด.ญ. อธิตยา สนิทผล

*4 ด.ช. นภสินธ์ุ โรมจันทร์

*5 ด.ญ. นันท์นภัส ปาสาใน

*6 ด.ญ. พิมพ์ลภัส โทอะรัญ

*7 ด.ญ. กัญญารัตน์ ประสานตรี

*8 ด.ช. ธนกร ผลบุญเสริม

*9 ด.ช. ณัฐพล ปาสาใน

*10 ด.ช. จิรโชติ ปาปะเขา

11 ด.ช. สว่าง สุขเจริญ

12 ด.ญ. ธิดาพร บุญยะรัตน์

13 ด.ช. กิตตินันท์ บัวทอง

14 ด.ญ. วรกานต์ หงษ์สามสิบหก



15 ด.ญ. ณัฐพร คําเอี=ยม

16 ด.ช. ปรีชา ปาสาจัง

17 ด.ช. อนิรุต แจ่มวัย

*18 น.ส. เบญญทิพย์ ม่วงวันดี

*19 นาย ชนาวีร์ แคนลาด

88 โรงเรียนบ้านหนองไฮ

*1 ด.ญ. ณัฎฐนิชา เสมาทอง

*2 ด.ญ. วิลาวัณย์ พรมโสภา

*3 ด.ญ. สิดารัศม์ วงษ์หลอด

*4 ด.ช. ชัยรัชการ ธิมาชัย

*5 ด.ญ. อินทิรา พระจันทร์ตรา

*6 ด.ญ. อุมาพร ราชสีห์

*7 ด.ญ. นันทนัช พรหมบางญวน

*8 ด.ญ. พรรณธิภา รัชตะอดุลศิลป์

*9 ด.ช. ณัฏฐกร ประสงค์สุข

*10 ด.ญ. มาลินี มะสาทานัง

*11 ด.ช. นนทวัฒน์ หนันสวาท

12 ด.ช. ชลกร ปาสาใน

13 ด.ช. ธนพัฒน์ ฤทธิหาญ

14 ด.ช. สุกฤษฏิV ฐิตากรภูมิพัฒน์

15 ด.ช. ภูมิรพี ชาววาปี

16 ด.ช. ภูริทัศน์ เพียรแก้ว

17 ด.ช. สิรวิชญ์ เอียดราช

18 ด.ช. สิรายุทธ สุขเจริญ

19 ด.ช. อนุวัฒน์ แก้วบุญมี

20 ด.ญ. ชญานินท์ พุทธชัย

21 ด.ญ. ชลธิชา แก้ววิเชียร

22 ด.ญ. ณิชกานต์ กิริยา

23 ด.ญ. พิณนิตา หลงคํารัตน์

24 ด.ช. ยศกร สุคุณา



25 ด.ช. ปรัชญา ปาปะขํา

26 ด.ช. ไกรราช ปาปะขํา

27 ด.ช. ธนวัฒน์ บัวสอน

28 ด.ช. ชวัลกร สิทธิพาที

29 ด.ช. ปัจจพล วงศักดิV

30 ด.ญ. สิริยากร พั=วพันศรี

31 ด.ช. อนุชา ภูแม่นเขียน

32 ด.ญ. นันทวัฒน์ ไหลหาโคตร

33 ด.ช. พิพัฒน์ กัณหา

89 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง

*1 ด.ญ. ศรัญญา อุตส่าห์

*2 ด.ญ. ปริตรา ปัดไชย

*3 ด.ช. ธีระพันธ์ แสนโสภา

*4 ด.ช. ปฏิวัตร ไพจิตร

5 ด.ญ. พัชรา มาตรี

6 ด.ญ. ธิดารัตน์ เพชรลาเวียง

7 ด.ญ. ณัฎฐธิดา จากนอก

8 ด.ช. จักรพงศ์ โพธิVหล้า

9 ด.ญ. เกศรินทร์ คําชา

10 ด.ช. ชนันธร เมฆวัน

11 ด.ญ. ผุสดี แทนจํารัส

12 ด.ญ. จีรติกา จันทศร

13 นาย ชัชวาล คําสา

14 น.ส. ณัฐณิชา สาฆ้อง

15 นาย โกมินทร์ สุเสนา

16 น.ส. สุนิสา ผลอนันต์

17 นาย นันทวัช นามวงษา

18 น.ส. ปฏิพร สําราญพันธ์ุ

19 นาย รชานนท์ ชัยปัญญา

20 น.ส. สุทธิดา โคตรนาลา



21 น.ส. ปรีญานันท์ ศรีน้อย

22 น.ส. รุ่งตะวัน แทบทาม

23 นาย สพลดนัย ศรีฤทธิเดช

24 นาย ชินดนัย จัดนอก

25 นาย นวมินทร์ ลําชัยภูมิ

26 นาย ศรายุทธ เจริญจิตร์

27 น.ส. ชนิสรา เศษรินทร์

28 น.ส. สาวิตรี บุตรทะสุ

29 น.ส. อรพรรณ นูชิต

30 น.ส. ศิรัตดา คงดี

90 โรงเรียนวาปีปทุม

1 ด.ช. กฤษฎา สุระโคตร

2 ด.ญ. นิลยา ศรีวรรณะ

3 ด.ญ. ปัณฑารีย์ เทพภักดี

4 ด.ญ. ปรัชญาพร โยธะราช

5 ด.ช. ธนบูรณ์ แสนแก้ว

6 ด.ญ. ชรินรัตน์ ปะนัดตา

7 ด.ช. วิชชกร ลําเหลือ

8 ด.ญ. นันธิกา สิงห์ฉลาด

9 ด.ญ. สุพัตรา สีเนตร

10 ด.ญ. ภัสสรา ทองพา

11 ด.ช. ณัฐพงษ์ บัวรัตน์

12 ด.ช. อินทัช โพธิV จันทร์

*13 น.ส. ญดาพร ชํานาญจันทร์

*14 น.ส. อารยา ชาวพงษ์

*15 น.ส. นันทอร มุมทอง

*16 น.ส. ณัฐณิชา ทุมะลา

*17 น.ส. อาทิตยา ไชยธานี

*18 น.ส. ไอรินทร์ ชะชิกุล

*19 น.ส. ทิพยรัตน์ ม่วงทํา



*20 นาย ชุติพงศ์ มัชปโม

*21 น.ส. กรนันท์ ฟอกกลาง

22 น.ส. สวรรยา ปักเขตานัง

23 น.ส. ณัฐริกา ประธรรมสาร

24 นาย พงศกร ปะรินทร

25 นาย ไพโรจน์ บุญโรจน์

26 น.ส. วรรณวิษา ศิริสําราญ

27 นาย ปรัชญา โยธะราช

28 น.ส. พรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ

29 น.ส. นิธินาถ นามสิน

30 น.ส. วสุนี นามบุรี

91 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

*1 ด.ญ. พรพิมล ภูผิวขํา

*2 ด.ญ. พิมพ์ลดา อ่อนโพธา

*3 ด.ญ. ปนัดดา สุขกาย

4 ด.ญ. รุจิรา ป่าสน

5 ด.ญ. กนกวรรณ ขวัญหนู

6 ด.ญ. พรพรรณ วันชื=น

*7 น.ส. นิราวัลย์ จันทรวงศ์

*8 น.ส. พรนภากาญ เคนอํ=า

*9 น.ส. ชลนิภา ผาลา

*10 น.ส. พรนิภา ไชยบุดดี

*11 น.ส. กมลชนก นาแถมนาค

*12 น.ส. อานิตา ซันดรัน

*13 น.ส. ชุติกาญจน์ แสงแก้ว

*14 น.ส. ปนัดดา ธีรานนท์

*15 น.ส. นุจรี เหล่าชัย

*16 น.ส. กานต์พิชชา ภารชมภู

*17 น.ส. ธิดารัตน์ บุญผง

*18 น.ส. อํามาลา ซันดรัน



*19 น.ส. ธัญญเรศ บุญผง

92 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

*1 ด.ช. จักรภัทร เพียมูล (online)
2 ด.ญ. ศิริโสภา ศรีพลเงิน (online)
3 ด.ช. สราวุทธิV สุดชาดา (online)
4 ด.ญ. ทิพย์ชบา คํามหาชัย (online)
*5 น.ส. วิราวรรณ วิลัยกุล (online)
*6 น.ส. จันทภา รู้ลึก (online)
*7 นาย ชัยสิทธิV พันธ์สุวรรณ (online)

93 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

1 ด.ญ. ฐิติรัตน์ สีพาชา (online)
2 ด.ญ. พรพรรณ การเกตุ (online)
3 ด.ญ. ณัฏฐธิดา นามโยธา (online)
4 ด.ญ. วิยะดา กองแก้วนา (online)
5 ด.ญ. อริษา แดนศิริ (online)
6 ด.ญ. ชลธิชา พลน้อย (online)
7 ด.ญ. ธารารัตน์ ถาโคตร์ (online)
8 ด.ญ. นรีรัตน์ นามโยธา (online)
9 ด.ญ. สุพัฒตรา ถาสีทะ (online)
*10 น.ส. สุนันทา นาคเกษม (online)
*11 น.ส. เพรชฎา พิมพิรุด (online)
12 น.ส. กัญญารัตน์ อันทะนิล (online)
13 น.ส. กฤชญาภรณ์ แถมโฮง (online)
14 นาย วัจนนท์ สุทธมาตย์ (online)
15 น.ส. ศิรภัสสร ถาแสง (online)
16 นาย อภิวัฒน์ ภูคลัง (online)
17 น.ส. อัยดา จันทะแสง (online)
18 นาย กิตติพงศ์ ดวงทุ่งสา (online)
19 น.ส. พัชรี ศิริวงศ์ขันธ์ (online)



20 น.ส. สาธิตา หวังดี (online)
21 น.ส. ชดาพร กุลหงษ์ (online)

จังหวัดยโสธร
94 โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา)

1 ด.ช. นาวา วาจาดี (online)

95 โรงเรียนป่าติ Uววิทยา

*1 นาย วรวุฒิ รีรอ

2 นาย ศิรชัช ยอดเงิน

3 น.ส. สาวิกา เกิดแก้ว

4 นาย ธีรเมธ หอม ห วล (online)

จังหวัดร้อยเอ็ด
96 โรงเรียนคํานางตุ้มโนนสวรรค์

1 ด.ญ. สุกัญญา ประเสริฐสังข์ (online)
2 ด.ญ. ชฎารัตน์ ตาลกุล (online)
3 ด.ญ. สุชาดา แสนอยู่ (online)
4 ด.ญ. พรรณิดา ลือโชติ (online)
5 ด.ญ. ณัฐกาญ ปลีประโคน (online)
6 ด.ช. สัญชัย ทิพเหลือง (online)

97 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

*1 ด.ช. อดิศักดิV อนุศาสตร์ชน

2 ด.ช. มงคลศักดิV จันทร์ชะรา

3 ด.ญ. วิภาวดี จันทะดวง

4 ด.ญ. พลอยนภัทร มากมูล

5 ด.ญ. ปลายฝน ธรรมศิริ

6 ด.ญ. วิมลมาลย์ พิมพ์เขต

7 ด.ญ. วรัญญา โมฆะรัตน์

8 ด.ญ. ลักษมณ อามาตมุลตรี



9 ด.ญ. ประภาภัทร คําหาญพล

*10 นาย ธไนศวรรย์ พลสิมมา

*11 น.ส. ปาริฉัตร ไกรเสน

*12 น.ส. บุษบา โมฆรัตน์

*13 น.ส. ปนัดดา วรสุทธิV

*14 น.ส. สิราวรรณ ดวงจันทร์ทิพย์

98 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

*1 ด.ช. อลงกรณ์ เทียมทัน

*2 ด.ญ. สายธาร หอมทรัพย์

*3 ด.ญ. อคัมย์สิริ โกกระบูรณ์

*4 ด.ญ. สุกัญญา น้อยห้างหว้า

5 ด.ญ. สวิตตา วงษ์ชาดา

6 ด.ญ. วรกมล ทาโพนทัน

7 ด.ญ. สุรภา เหล็กศรี

8 ด.ญ. สุทธาดา เกตุตากแดด

9 ด.ญ. ปาณิสรา วังภูงา

10 ด.ญ. กัญญาณัฐ เหล็กศรี

11 ด.ช. นพรัตน์ โสรส

12 ด.ญ. ประภาศิริ ไชยขันธ์

13 ด.ญ. ลักษิกา แซ่ว่อง

14 ด.ญ. กานต์ธิดา นนท์ศิริ

15 ด.ญ. ปารีณา สังข์ชํานาญ

16 ด.ช. อภิรักษ์ ภาสว่าง

17 ด.ช. อนุชิต แก้วเนตร

18 ด.ช. พิสิษฐ์ ปิ= นอําคา

19 ด.ญ. ปรียานุช น้อยห้างหว้า

20 ด.ญ. สุนิสา นนตะรัตน์

21 ด.ญ. ศิริลักษณ์ อุ่นเรือน

22 ด.ช. วีรภัทร โทคํามา

*23 น.ส. สธิดา บุ่งหวาย



*24 น.ส. ธัญชนก อายุสม

*25 นาย ศราวุฒิ สันพินิจ

*26 นาย ปุญญพัฒน์ เพียดี

*27 นาย ระพีวิทย์ เหล็กศรี

*28 น.ส. มินามิ โฮโซดะ

99 โรงเรียนทรายทองวิทยา

1 ด.ญ. หนึ=งฤทัย สาริดดี

2 ด.ญ. จิราพร คําสอน

3 ด.ญ. เก็จแก้ว หนามพรม

4 ด.ญ. จุฑาวรรณ เศษบุญ

5 ด.ญ. สุพรรษา เมินหา

6 น.ส. อรอุมา พุทธา

7 น.ส. กรรณิการ์ บุญญา

8 น.ส. นภาพร พลคาม

9 น.ส. จริยา จารีรัตน์

10 น.ส. นาตาชา ทองโส

11 น.ส. รัตนา สําโรงแสง

12 นาย สุธีกานต์ พันไผ่

13 น.ส. นันท์นภัส หลอดทอง

14 นาย รณฐิราช สิงห์นา

100 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

1 ด.ญ. พิจิตตรา ศรีประเสริฐ (online)
2 น.ส. รมย์นลิน รุจาคม (online)

101 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

*1 ด.ญ. ศรินธร เอี=ยมอินทร์

*2 ด.ญ. พลอยชมภู พลเยี=ยม

*3 นาย อุ้มบุญ สมรักษ์



102 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

*1 ด.ช. พีรภัทร ศรีนํ ]าคํา

*2 ด.ช. วีรวัฒน์ พรมปวะชุม

*3 ด.ช. ตรีภพ ทองดี

*4 ด.ช. วงศกร รจนัย

*5 ด.ช. สุรวัฒน์ ทองสมบัติ

*6 ด.ช. ภูรีภัทร กองน้อย

*7 ด.ญ. กรวรรณ ศรีโนนม่วง

*8 ด.ช. นิธิกร พันธ์ุสุวรรณ

*9 ด.ช. ณัฐชนน เงินคํา

*10 ด.ช. วีรชน ปราบหนองบัว

*11 ด.ช. ศิวะโรจน์ บุญชม

*12 ด.ญ. ปาริชาติ ไหมนํ ]าคํา

*13 ด.ญ. ศุจิตรา จวงพลงาม

*14 ด.ญ. อธิติยา ไชประเสริฐ

*15 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ลานํ ]าเที=ยง

*16 ด.ช. วุฒิชัย สามารถ

*17 ด.ญ. ณิชากร แสงหัวนา

*18 ด.ญ. ศุพัชชา สมปาง

*19 ด.ญ. วรรณิดา ปราบหนองบั=ว

*20 ด.ญ. ปาลิดา มีอํานาจ

จังหวัดเลย
103 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

*1 น.ส. เจนสุดา ภูตาลุน

จังหวัดศรีสะเกษ
104 โรงเรียนกําแพง

*1 น.ส. สุกัญญา ศรีบัวบาน

105 โรงเรียนบ้านตาอุด



*1 ด.ญ. สายไหม วงษ์ขันธ์ (online)
2 ด.ช. จักรกฤษ อุสาใจ

3 ด.ช. จิรศักดิV บุญตา

4 ด.ช. ธันวา วงษ์ขันธ์

5 ด.ช. กฤตภัส ขันธวงค์

6 ด.ช. ศรสิทธิV ลุนพงษ์

7 ด.ญ. ประไพพรรณ แต้มงาม

8 ด.ญ. สุวิษา ไชยนะรา

9 ด.ช. บุญญฤทธิV เมืองรักษ์

10 ด.ญ. รุ่งทิพย์ นึกรัมย์

11 ด.ญ. พลอยแพร แต้มงาม

12 ด.ญ. ศิริรัตน์ อุตมะ

13 ด.ญ. ศิรินันท์ วินทะไชย

*14 น.ส. พรชิตา เทพจันทรทรา (online)
*15 นาย วุฒิชัย สิทธิศร (online)
*16 นาย อนุชา บาบุญ (online)

106 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1 ด.ญ. ปภาวรินท์ ยืนยาว

2 ด.ญ. วิชญาดา ภูมิสนิท

3 น.ส. ศุภาพิชญ์ ม่วงอ่อน

4 น.ส. นิราภา ศรีเลิศ

5 น.ส. วรินยา แสงมาท

107 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

1 ด.ช. เจษฎา อินธิเดช (online)
2 ด.ญ. อัญญาดา อินธิเดช (online)
3 ด.ญ. สุพิชชา ช่างทองมะดัน (online)
4 ด.ญ. เบญจมาศ บุรมย์ (online)
5 ด.ญ. เพ็ญพิชชา บุญสมาน (online)
6 ด.ญ. อริสรา วะภา (online)



7 น.ส. กานต์ธิดา แทนพันธ์ (online)
8 นาย ชิษณุชา ดวงศรี (online)
9 น.ส. ปิยวรรณ ศิริวร (online)
10 น.ส. นางสาวฐิตาพร แก้วกอง (online)
11 น.ส. เพ็ญพิชา ประทุมวงค์ (online)
12 น.ส. กรณ์นิภา คําอุดม (online)
13 น.ส. สุกัญญา ใจเรือง (online)
14 น.ส. กนกพรสวรรค์ เกษหงษ์ (online)
15 น.ส. สุวรรณา ลาวเมือง (online)
16 น.ส. เบญจรัตน์ ลาวเมือง (online)
17 นาย ศิริมงคล สุขใจ (online)
18 น.ส. พิศมัย สุภาพ (online)
19 น.ส. ขนิษฐา สีสวย (online)
20 น.ส. ไพรวรรณ แก้วใส (online)
21 นาย ศุภมงคล สิงห์ทอง (online)
22 นาย พีระยุทธ หยิบยก (online)

108 โรงเรียนหนองคูวิทยา

1 น.ส. นัฐธิชา ทองกํ=า

จังหวัดสกลนคร
109 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

*1 ด.ช. มานะ ชูศรี (online)

110 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัตคิรบ 50 ปี

1 ด.ญ. เลิศอนงค์ สายสินธ์ุ

2 ด.ญ. นิภาพร มั=นหมาย

3 ด.ญ. วริศรา มีสุข

4 ด.ญ. ชุติมา เฮืองฮุ่ง

5 ด.ญ. ธนัชพร เพ็ญศรี

6 ด.ญ. หฤทัย ศรีสมุทร



7 ด.ญ. ณัฐพร พลธรัตน์

8 นาย ยัญ คอร์เนลิส ปีเตอร์สมา

9 นาย ยุทธนา วังภูงา

10 นาย วัชชานนท์ ฝุ่นทอง

11 น.ส. วรรณวิษา จันทร์วิรัช

12 น.ส. ขนิษฐา ศรัทธาคลัง

13 น.ส. สุดตา ทานวน

14 นาย ธนากร เที=ยงจิตร

15 น.ส. สุธินันท์ อยู่ลํานาน

16 น.ส. นลินนิภา ผ่องไสยศรี

17 นาย กิตติพร เพ็งปาน

18 น.ส. มณฑการ เครือหมื=น

19 น.ส. ศุภกานต์ ศรีสมบัติ

20 น.ส. ศิริลักษณ์ ชัยมะรัตน์

21 นาย พีระภัทร มั=นยืน

22 น.ส. พรพนา สายทะเล

23 น.ส. สุนันทา เกษรพันธ์

24 น.ส. วนิดา โคตรหลง

25 น.ส. ปณิตา คําภีระ

26 นาย ชาญชัย โสภา

27 น.ส. วนิดา อินธิแสง

28 น.ส. ประวีณา อุ่นพิมพ์

29 น.ส. ยุพารัตน์ โจมคํา

30 นาย ภานุพงษ์ เหลาแตว

111 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

1 ด.ญ. ปณิชชยา ศิริวงค์

2 น.ส. วราภา โพยพา

3 น.ส. ปาริฉัตร ศิริบุตร

4 น.ส. ศิริธิดา ชาแสน

5 น.ส. ปริญญา รู้ยืนยง



112 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่

*1 ด.ญ. ฝนทิพย์ ช่างตี

จังหวัดสุรินทร์
113 โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1 ด.ญ. กุลธิดา จันต้น (online)
2 ด.ญ. กนกพร เล่าลา (online)
3 ด.ญ. ศิริญญา เจริญยิ=ง (online)
4 ด.ญ. ภัทราพร อ่อนสา (online)
5 ด.ญ. เพราพิลาส จันทร์น้อย (online)
6 ด.ญ. ชลดา กระแสโท (online)
7 ด.ญ. วณิชยา พุ่มลา (online)
8 ด.ญ. เบญญาภา สางาม (online)
9 ด.ญ. ศิริวรรณ พระใหม่งาม (online)
10 ด.ช. ฐิติโชค ยืนยง (online)
11 ด.ญ. นันทิมา กลิ=นฟุ้ง (online)
12 ด.ญ. สุชานาถ พ่วงเจริญ (online)
13 ด.ช. ภานุวัฒน์ หาวงค์ (online)
14 ด.ญ. จันทนันท์ บุญเจริญ (online)
15 ด.ญ. ณภัคมน สุภิษะ (online)
16 ด.ญ. ภัทรธิดา เศษฐา (online)
17 ด.ญ. ขวัญข้าว นามพระจันทร์ (online)
*18 น.ส. รสสุคนธ์ นนท์โชติ (online)
*19 น.ส. อลิษา พลแสน (online)
*20 น.ส. นุ่นนภา ศิริเนาว์ (online)
*21 น.ส. พันธิตา จันทราสา (online)
*22 น.ส. จันทร์เพ็ญ วีระขันคํา (online)
*23 น.ส. สุดารัตน์ เอี=ยมสอาด (online)
*24 นาย พลธศักดิV สังขพงษ์ (online)
*25 น.ส. ธารดา ชนะชัย (online)



26 นาย นันทวัฒน์ ใยเมือง (online)
27 น.ส. วินัชนันท์ มิตรชอบ (online)
28 น.ส. กานต์สินี พิมพ์จันทร์ (online)
29 น.ส. ชนัญญา หมั=นรอบ (online)
30 น.ส. นฤมล บุญจิตร (online)
31 น.ส. มณฑกานต์ จวงจันทร์ (online)
32 น.ส. กัญญารัตน์ โทนเพชร (online)
33 น.ส. ปิยมน อุ่นสุข (online)
34 น.ส. นภัสสร เจาะดี (online)
35 น.ส. พิมพ์ทอง บริบูรณ์ (online)
36 น.ส. มัณฑนา กฤษทอน (online)
37 น.ส. สมฤทัย ดีรอบ (online)
38 น.ส. นฤมล พรหมบุตร (online)
39 น.ส. สุดารัตน์ ทองปลั=ง (online)
40 น.ส. จงกล หาทรัพย์ (online)
41 น.ส. อารียา จํานง (online)

114 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

1 ด.ญ. ญาณี อินทิปปัญญา

2 ด.ญ. ปรารณี ฉวีรัมย์

3 ด.ญ. วรรธนภร ศูนย์โลก

4 ด.ญ. อาริสา เกลาโพธิV

5 ด.ญ. กัญญาภัทร ศรีเชียงสา

6 ด.ญ. อุฬาริกา วงษ์มา

7 ด.ญ. เพรชรา ภูบรม

8 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา แสงเพชร

9 ด.ญ. รุ่งนภา ภาสดา

*10 น.ส. อรรตพร สุนุรัตน์

*11 น.ส. กติกา สังคะโห

12 น.ส. ทิวาพร พลนิกร

13 น.ส. กัลยา มะลิงาม



14 น.ส. ปวีณา บุญเหมาะ

15 น.ส. ปภัสรา ศรีเจริญ

16 น.ส. สุกัญญา กาดํา

17 นาย วิวัฒน์ นาคงาม

18 น.ส. ปฏิญญา สิทธิสอน

115 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

*1 น.ส. วรรณนิกา กันภัย (online)
*2 น.ส. อาภัสรา บุญแต่ง (online)
3 นาย นัฐวุฒน์ หลักแหลม (online)

116 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

1 ด.ญ. ศุภณัฐ เสนาะวาที

*2 น.ส. นันสินี ประมูลจักโก

*3 น.ส. สุปรียา บัวสมศรี

4 น.ส. สุพรรษา มณีศรี

5 น.ส. สาริศา งามวิไลลาภ

6 น.ส. ณีรนุช สิงห์ยอง

7 น.ส. เจมจิรา ดาทอง

8 น.ส. ปุณยนุช สุขสีเด่น

9 น.ส. จิราภา บุญคาน

10 น.ส. อละญา อาจลุน

11 น.ส. สิริกรานต์ เที=ยงธรรม

12 น.ส. ศศิกานต์ ยอดเล็ก

117 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

*1 น.ส. ขวัญจิรา จืตจันทึก (online)
2 น.ส. อังคณา ตุ้มทอง (online)
3 น.ส. อัจฉรา ตุ้มทอง (online)
4 น.ส. ชลลดา คําบู่ (online)
5 นาย เอกพล แย้มงาม (online)



6 น.ส. ศิราวรรณ วันเพ็ญ (online)

118 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

1 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ เหลี=ยมดี

119 โรงเรียนทับโพธิ_ พัฒนวิทย์

*1 น.ส. พรนภา สุโพธิV

*2 น.ส. กัลยกร วงค์อินทร์

3 น.ส. วัณภา วงษา

120 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

*1 ด.ญ. กัญญาวีร์ แก้วฉวี

*2 ด.ช. อริยะ ผิวขาว

3 ด.ช. ธนพล แพงแก้ว

*4 น.ส. สุวิภาวดี ผลเจริญ

*5 น.ส. ปราวีณา สุทธิมูล

6 น.ส. วันเพ็ญ แดงเขียว

7 น.ส. ลลิตา งามเลิศ

8 น.ส. พัชรา ปรากฎรัตน์

9 น.ส. รวิวรรณ อังสนุ

121 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

*1 ด.ญ. นงนภัส ทองกระจาย

*2 ด.ญ. กชพร คําภูมี

*3 น.ส. ธิราพร ชื=นชมยิ=ง

*4 น.ส. เย็นฤดี โฉลกดี

122 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

*1 ด.ญ. พนิดา สุขทน (online)
*2 ด.ญ. วาสนา งามเจริญ (online)
*3 ด.ญ. ประกายดาว จอนโคกกรวด (online)



*4 น.ส. จีรภัทร ฉายแก้ว (online)
*5 นาย จีร พงษ์ มีลาภ (online)
6 นาย คนึง อินทร์นอก (online)
7 น.ส. อรวรรณ ใจองอาจ (online)
8 น.ส. ศิรามล เหมาะหมาย (online)

123 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์)

*1 ด.ญ. สุธาสิณี อยู่ยืน

2 ด.ญ. ปิยปาน เกษรบัว

3 ด.ญ. ศิริรัตน์ สนสี

4 ด.ญ. จรัสพร ทองดี

5 ด.ช. ชิติพัทธ์ บุญรอด

6 ด.ช. ศุภสัณห์ บุญอุดม

7 ด.ญ. พิชชาภา ทองศิริไพบูลย์

8 ด.ญ. วิภาวรรณ คงศรี

9 ด.ญ. อุษามณี เกษรัตน์

10 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แซ่ตัง

11 ด.ญ. สุคนธรา จันน้อย

12 ด.ช. ศุภชัย ใจงาม

13 ด.ญ. อรทัย พืชพันธ์

14 น.ส. ธมลวรรณ ใจงาม

15 นาย พีรวัฒน์ พิมทอง

16 น.ส. ณัฐชา คงศรี

17 น.ส. ปิ= นสุดา ศรีบุรินทร์

18 น.ส. สุทธิดา สายพราว

19 น.ส. สิริพร สุขแจ่ม

20 นาย วราทิพย์ มีโชค

21 นาย ภาณุพงษ์ ศรีบุรินทร์

22 น.ส. อังคณา นิลดํา

23 นาย ธนชน ไทยเรือง

24 นาย ณัฐวุฒิ ทุมทอง



25 นาย จิรวัฒน์ ชินบูรณ์

26 น.ส. กัณฑินี บุญอุดม

27 นาย เพิ=ม เติมงาม

28 นาย ปิยะ พุทธานุ

29 นาย เฉลิมชัย หมายสุข

30 นาย สุทัศ สีสนมาก

31 นาย เพชรศักดิV ดา วงค์กระต่าย

32 น.ส. ลัดดาวัลย์ ภาสภพ

124 โรงเรียนนาดีวิทยา

1 ด.ญ. กรวิภา มีแก้ว

2 ด.ญ. จีรพร จิตงาม

3 ด.ช. ภุมรินทร์ สังเกตกิจ

4 น.ส. ภัทราพร วรรณโยธา

5 น.ส. ตุ๊กตา มีแก้ว

6 น.ส. ศิริขวัญ สีนํ ]าอ้อม

125 โรงเรียนบ้านโจรก

*1 ด.ญ. รัตนา บุญคง (online)
2 ด.ญ. อารดา ทองมาก (online)
3 ด.ญ. กิติญาดา พรรณา (online)

126 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง

1 ด.ญ. ตรีญาณี เจ็ดประโคน (online)
2 ด.ญ. ภคพร มั=นยืน (online)

127 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

1 ด.ญ. พรพิมล บุญเลิศ

2 ด.ญ. พิลาสลักษณ์ เหลาคม

3 ด.ญ. ปอแก้ว อินธิสาร

4 ด.ญ. ภัทรธิดา บุญเลิศ



5 ด.ญ. รัชนีกร เครือวัลย์

6 ด.ช. อัครพล สิทธิแสงชัย

7 ด.ญ. บุศรินทร์ คงใหม่

8 ด.ญ. อุบลวรรณ เกษแก้ว

9 ด.ญ. โสภาพรรณ พันธ์สง่า

10 ด.ญ. อริสา สมานมิตร

11 ด.ญ. ธัญกร ภาสดา

12 ด.ญ. ธนภรณ์ ภาสดา

13 ด.ช. ดนัยเทพ ใสแก้ว

14 ด.ช. ศุภชัย ทาดา

*15 น.ส. กฤษติกา จิตต์รุ่งเรือง

*16 น.ส. อารียา ดวงจิตร

17 นาย อภิชาติ เพิ=มทอง

18 น.ส. ศศิชา หาสุข

19 น.ส. ฐิติมา ดาศรี

20 น.ส. ศิรินทรา ม่วงลาด

21 น.ส. มณีรัตน์ ดาศรี

128 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

1 ด.ญ. เพ็ญนภา โปยทอง

2 ด.ญ. ปิยวรรณ คําผม

3 ด.ญ. นํ ]าฝน นามวงศา

4 ด.ญ. อภิญญา ลักษร

5 ด.ญ. ชญาน์นันท์ สาระติ

6 ด.ญ. ศิวรมย์ ทองนรินทร์

7 ด.ญ. สาริณี ทองทับ

8 ด.ญ. ปภาดา ลูกแก้ว

9 ด.ญ. สุรีรัตน์ มูลมองมี

10 ด.ญ. รุ่งเรือง พันโท

11 ด.ญ. อรัญญา ชนะงาม

12 ด.ช. จารุพล พาที



13 ด.ช. กิตติศักดิV โล่ทอง

14 ด.ช. ไพรัช กันหามี

*15 น.ส. ธนารีย์ จักรทอง

*16 น.ส. อัคสุภา นามวงศา

*17 น.ส. ปนัดดา จําปาสี

*18 น.ส. นิรัญญา จําปาสี

19 น.ส. อรพรรณ สังข์ทอง

20 น.ส. ศิริลักษณ์ กวดแก้ว

21 นาย อภิชาติ เสาะไธสง

129 โรงเรียนมหิธรวิทยา

1 ด.ญ. สุนันทา บําเพ็ญเพียร

130 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

1 ด.ญ. สุวพัชร หอมหวล

2 ด.ญ. จันทวรรณ กล้าแข็ง

3 ด.ญ. ปริชญา จันทอง

4 ด.ช. ชลภัทร์ ยอดจิตร์

5 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ปานคํา

6 ด.ญ. สุกัญญา เขื=อนแก้ว

7 ด.ญ. สาวิตรี บรรลุสุข

8 ด.ญ. กรวรรณ ร่วมทวี

9 ด.ญ. ชมภูนุช ลักขษร

10 ด.ญ. กัลยรัตน์ สุขบรรเทิง

11 ด.ญ. ปารณีย์ อินทร์สําราญ

12 ด.ญ. มุลิญา สุขทวี

13 ด.ญ. ปนัดดา วิไธสง

14 ด.ญ. ปรัชญานันท์ สีสันงาม

15 ด.ญ. สิริกร สุวงค์

16 ด.ญ. พิมภกา เที=ยงตรง

17 ด.ญ. กวินทิพย์ ก้านอินทร์



18 ด.ญ. สุชานัน สมหวัง

19 นาย พัชรพล ทิศนาม

20 น.ส. สุธิดา อินทร์สําราญ

21 น.ส. พลอยชมภู สาลีโคตร

22 น.ส. วรรณิศา จองอยู่

131 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

*1 ด.ญ. สุพิชชา หะทัยธระ (online)
*2 ด.ญ. จินดารัตน์ กับจันทร์ (online)
*3 ด.ญ. ปริยาภัทร สายทอง (online)
*4 ด.ญ. ชุติมา โมทนา (online)
*5 ด.ช. บุณยวัตน์ ใต้เฉียง (online)
*6 ด.ช. ทรงพล คําเสียง (online)
*7 ด.ญ. โชษิตา เพ่งพิศ (online)
*8 ด.ช. ฐานทัพ รัจกก (online)
*9 ด.ญ. สุวรรณภา สุดโทวา (online)
*10 ด.ญ. สุกัญญา เล็กประโคน (online)
*11 ด.ช. นิธิกร จับไหวดี (online)
*12 ด.ช. ณรงค์ศักดิV คํากอง (online)
*13 ด.ช. อภินันท์ กิ=งแก้ว (online)
*14 ด.ช. อนุรักษ์ แซ่จึง (online)
*15 ด.ญ. ชนิศา สังข์น้อย (online)
*16 ด.ญ. รัชชพร ยิ=งธนทัต (online)
*17 ด.ญ. จิรนันท์ ถาพรพาท (online)
*18 ด.ญ. ขวัญฤดี เย็นแย้ม (online)
*19 ด.ญ. นภัทรศร พนาลีพยุง (online)
*20 ด.ช. ปัญญา พวงแก้ว (online)
*21 ด.ญ. ศิริยาภรณ์ บุญศิริ (online)
*22 ด.ญ. จารวี หวายสันเทียะ (online)
*23 ด.ช. ปัญญากร บาร์ตัน ดิลลาร์ด จูเนียร์ (online)
*24 ด.ช. ธนกร พันพุก (online)



*25 ด.ญ. ศศิวิมล สมศรี (online)
*26 ด.ช. ศิวะกร สร้างดี (online)
*27 ด.ญ. วริศรา จิตรรัมย์ (online)
*28 ด.ช. พงศ์พันธ์ุ ปัญญายงค์ (online)
*29 ด.ญ. ยมลพร คณิต (online)
*30 ด.ญ. อรวรรณ แก้วยก (online)
*31 ด.ญ. จันจิรา เหมือนมาตย์ (online)
*32 ด.ช. กรวิชญ์ มุลาลินน์ (online)
*33 ด.ญ. ฉัตรวุณ โฉมงาม (online)
*34 ด.ช. ณัฐวุฒิ แสนรู้ (online)
*35 ด.ช. เกษมวัฒน์ เป็นพุ่มพวง (online)
*36 ด.ญ. ยมลพรรณ คณิต (online)
37 ด.ช. เกียรติศักดิV บุตรเทศน์ (online)
38 ด.ช. ชนาภัทร เตียวเจริญชัย (online)
39 ด.ช. ณัฐนันท์ สาขาม (online)
40 ด.ช. อิทธิพล บุญธรรม (online)
41 ด.ช. ศุภโชติ แสนศรี (online)
42 ด.ช. รังสรรค์ ยอดดํา (online)
43 ด.ญ. กมลชนก เนินแก้ว (online)
44 ด.ช. วรโชติ จิตหาญ (online)
45 ด.ญ. เหมรัตน์ สืบสันต์ (online)
46 ด.ช. ภัทรพล สมมี (online)
47 ด.ช. รัตพล โลกประโคน (online)
48 ด.ญ. ถิรดา สมวาจา (online)
49 ด.ช. วีรยุทธ ทองบูรณ์ (online)
50 ด.ญ. อภิชญา คํานนท์ (online)
51 ด.ญ. อรจิรา บํารุงศรี (online)
52 ด.ช. ธนวัฒน์ ประสารสืบ (online)
53 ด.ช. ศุภกานต์ สุขเสริม (online)
54 ด.ญ. ดนุลดา หมายสนิท (online)
55 ด.ญ. อภินทร์พร ธนพลวิวิธชวาลา (online)



56 ด.ช. ธีระเทพ แสนสิงห์ (online)
57 ด.ญ. อัญชัญ เอี=ยมสะอาด (online)
58 ด.ช. จักรกฤษณ์ รวดเร็ว (online)
59 ด.ญ. สุดาวรรณ สุดสายเนตร (online)
60 ด.ญ. นราธิป จีนรัมย์ (online)
61 ด.ญ. เอมพิกา ประจวบสุข (online)
62 ด.ญ. ดวงฤดี ไม่ปรากฎ (online)
63 ด.ญ. เนตรนภา ว่าเร็วดี (online)
64 ด.ช. พิพัฒพงษ์ เทวรัตน์

65 ด.ช. เมธิชัย ภูมิประโคน

66 ด.ญ. จิรวรรณ นิลดํา

67 ด.ช. กฤษณะ รวดเร็ว

68 ด.ญ. อมราพร ลักขะษร

69 ด.ญ. อัยลดา จรดล

70 ด.ญ. ดวงฤดี เหมือนมาตย์

71 ด.ญ. กรกนก มุลาลินน์

72 ด.ช. วัชสัญร์ แก้วเสมา

73 ด.ญ. กมลลักษณ์ สายจนสว่าง

*74 น.ส. ณิชนันทน์ จันที (online)
*75 น.ส. วิลาสินี จันทินมาธรณ์ (online)
*76 น.ส. บัณฑิตา ไวเร็ว (online)
*77 นาย อนุวัฒน์ เล็กประโคน (online)
*78 น.ส. จิราภรณ์ พิมพ์ดี (online)
*79 น.ส. ศิริวจี ประเมินชัย (online)
*80 น.ส. พาขวัญ จิตรสมบัติ (online)
*81 นาย ปฐมพร ริ]วลอด (online)
*82 น.ส. นฤมล แก้วสุข (online)
*83 น.ส. ปณิฎฐา ไชยยา (online)
*84 น.ส. บุษบา ทวีเหลือ (online)
*85 นาย กริสนัย จิตต์เดียว (online)
*86 น.ส. ทิพย์นิรันดร์ ประไวย์ (online)



*87 น.ส. พัชยา แสงทับทิม (online)
*88 น.ส. ชาริษา หนูศรี (online)
*89 น.ส. อรยา ทองบูรณ์ (online)
*90 น.ส. มยุรฉัตร ทวีเกิด (online)
*91 น.ส. กัญจรัตน์ ยืนยง (online)
*92 น.ส. ชญานิษฐ์ สุขยิ=ง (online)
*93 น.ส. กมลชนก พรหมงาม (online)
*94 น.ส. จันทร์ธิดา พูนศิริ (online)
*95 น.ส. วราภรณ์ เพิ=มชูชี (online)
*96 น.ส. ภาวิตา งามมาก (online)
*97 น.ส. หทัยรัตน์ กําลังมา (online)
*98 น.ส. จิราภรณ์ พิมานรัมย์ (online)
*99 นาย กฤษณนันท์ ราชรักษ์ (online)
*100 ด.ญ. วรกุล สุภา (online)
*101 ด.ญ. กุลสินี ดีแก่ (online)
*102 ด.ช. มงคลชัย โตเหล็ก (online)
103 นาย จิรวรรธ ถาพรพาท (online)
104 น.ส. ปาริชาติ พระงาม (online)
105 น.ส. สุภาวดี สุขลอย (online)
106 น.ส. อลิฌา สุขเสริม (online)
107 น.ส. ปิยภรณ์ ดวงใจ (online)
108 นาย อรรฆวัฒน์ ใต้เฉียง (online)
109 น.ส. กัลยทรรศน์ ผสมสี (online)
110 น.ส. ขวัญรัตน์ นะราชรัมย์ (online)
111 น.ส. ศุภรัตน์ เจตนาดี (online)
112 น.ส. นันทิดา คงสบาย (online)
113 น.ส. ชลธิชา คงสบาย (online)
114 น.ส. อิงค์ฟ้า ขาวดี (online)
115 น.ส. สุมิตา ลํ]าเลิศ (online)
116 น.ส. สุนิสา ลํ]าเลิศ (online)
117 น.ส. วริศรา สียิ=ง (online)



118 น.ส. อัญมณี เอี=ยมสะอาด (online)
119 น.ส. พรชิตา สุดสงวน (online)
120 น.ส. กาญจนา ประจวบสุข (online)

132 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

*1 ด.ญ. ศศิกานต์ สกุลเรือง

*2 ด.ญ. รัชดาภา จารัตน์

3 ด.ญ. เหนือฝัน เสือเขียว

4 ด.ญ. รุ่งวารี พุดชวา

5 น.ส. จิดาภา บุญสิงห์

6 น.ส. พรพนา เสาสูง

133 โรงเรียนสิรินธร

*1 ด.ญ. สุพัชชา เขียนดี (online)
*2 ด.ญ. ปฏิณญา วุฒิยา (online)
*3 ด.ญ. หทัยชนก สังสัญชาติ (online)
*4 ด.ญ. ไอริสา สายไทย (online)
*5 ด.ญ. วณัชชา สมอ่าง (online)
*6 ด.ญ. ฉัตรทริกา ยุติธรรม (online)
*7 ด.ญ. โสภินภา วรรณศิริ (online)
*8 ด.ญ. กรรณิการ์ เหลือดี (online)
*9 ด.ญ. สิริวิมล กิ=งก้านนาค (online)
10 ด.ช. ศิวกร บุญเย็น (online)
11 ด.ญ. อรอนงค์ ทองนํา

12 ด.ญ. ชฎาพร เสือแก้ว

13 ด.ญ. ไอซ์ริสา พิรารรัมย์

*14 น.ส. ภัทรสุดา ศรีทองสุข (online)
*15 น.ส. ภัทราภรณ์ ศรีทองสุข (online)
*16 น.ส. วรรณวิสา เอี=ยมจรูญ (online)
*17 น.ส. จุติณัช ปุราโส (online)
*18 น.ส. ณญาดา วงค์คําจันทร์ (online)



*19 น.ส. ดารินทร์ เขียวอ่อน (online)
*20 น.ส. สุพิชญา หมายดี (online)
*21 น.ส. พิชญธิดา เอี=ยมศรี (online)
*22 น.ส. สมิตานันท์ สังข์คีรี (online)
*23 นาย ไถง เชื ]อมาก (online)
*24 น.ส. พัชรียา พุฒิเพ็ญ (online)
*25 น.ส. ธัญชนก ปัญญาคิด (online)
*26 น.ส. นิพาดา สุขสกล (online)
*27 น.ส. สิริมา ภาสดา (online)
*28 น.ส. อวิศรา  ตามสายสุด (online)
*29 นาย บายน ไชยราช (online)
*30 น.ส. รัตติกาล มณีศรี (online)
*31 น.ส. กมลพรรณ ยามดี (online)
*32 น.ส. กัญญารัตน์ กันทา (online)
33 น.ส. พรพิมล พวงมาลัย (online)
34 น.ส. สุวดี นาคสุข (online)
35 น.ส. ชุติกาญจน์ การบุรุษ (online)
36 น.ส. วรินญา ถึงสุข (online)
37 น.ส. จันทร์เพ็ญ สมเป็น (online)
38 น.ส. ธนาภา เจริญสุข (online)
39 น.ส. ตรีดาว บุญเลื=อน (online)
40 น.ส. ชนิสรา จันทร์กล้า (online)
41 น.ส. โชติกา เหลือดี (online)
42 น.ส. กัญญาลักษณ์ จินดาศรี (online)
43 น.ส. สุทธิดา ประภาสัย (online)
44 น.ส. รัตนาภรณ์ โพธิVศรี (online)
45 น.ส. เพ็ญศิริ พานวงค์ (online)
46 น.ส. ฐิติภรณ์ เหมือนเยี=ยง (online)
47 น.ส. สิริญญา พานิชรัมย์ (online)
48 น.ส. จิรัชยา ธนเวศ (online)
49 น.ส. ศรัณญ์รัชต์ บุญสวัสดิV (online)



50 น.ส. พาขวัญ กองศิริ (online)
51 น.ส. วรวรรณ กิ=งจันทร์ (online)
52 น.ส. กรรภิรมย์ จอมประโคน (online)
53 น.ส. เอมิกา ศรีพล (online)
54 น.ส. กนกจันทร์ กระจัดภัย (online)
55 น.ส. ณัฐนารี หอมหวล (online)
56 น.ส.  สิริกร สอดสุข (online)

134 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

*1 ด.ช. สัญญา เพ็งศรี

*2 ด.ญ. เจนาธรณ์ สีห์สมยาบุตร

3 ด.ช. กันตธีร์ อิ=นคํา

4 ด.ญ. กรกนก จิตเดียว

5 ด.ญ. ธนพร เฉวียงไว

6 ด.ญ. ชฎาพร เชิดชัย

7 ด.ญ. สิริวรรณ อ่อนตา

8 ด.ญ. ปณิตา บัวสาย

*9 น.ส. พรทิพย์ รัฐสมุทร

*10 น.ส. อรพิน กงแก้ว

11 น.ส. ภคพร บุพศิริ

12 น.ส. ธัญพิชชา กระแสเทพ

13 นาย ไกรศรี บุตรชุมแสง

14 น.ส. ปิยรัตน์ สินทรัพย์

15 น.ส. มนตร์ณภัทร รัตนถาวร

16 น.ส. นันทกุล จันทร์ภา

17 น.ส. นฤทัย กลางประพันธ์

18 น.ส. วิภาพร ห่อทอง

19 นาย เจษฎาภรณ์ กรุรัมย์

20 น.ส. วราภรณ์ โพธิVงาม

135 โรงเรียนสุรินทรศึกษา



1 ด.ญ. นุชนันท์ พุทธจรรยา

136 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"

*1 ด.ญ. ทิพรดา โกมลพันธ์

*2 ด.ญ. พรรณิภา ศิริจันทร์

3 ด.ช. เดชา จินดาศรี

4 ด.ช. อนันทวุธ คํากอง

5 ด.ญ. ปัฐวี มีศิลป์

137 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา

*1 น.ส. ปิยณัฐ สืบเพ็ง

จังหวัดหนองคาย
138 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

*1 น.ส. นันธิญา คินาพิศ

139 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

1 ด.ญ. กนกกร แสงทะมาตร

2 ด.ญ. อนุชศรา วิศาล

3 ด.ญ. ศุภกานต์ นิกุล

4 ด.ญ. เปมิกา สุริยมาตย์

5 ด.ญ. พิชชาอร ประคําไทย

*6 นาย สุทธิราช หารเขมร

*7 นาย ภานุพงษ์ บรรเทา

140 โรงเรียนเวียงคําวิทยาคาร

*1 นาย เขตฐพล ก้านอินทร์

จังหวัดอุดรธานี
141 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

*1 น.ส. ฐิตาภา สุวรรณวงศ์



142 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

*1 น.ส. วิสุจตรา ทะนาชัย

จังหวัดอุบลราชธานี
143 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

1 ด.ญ. ชนัดดา ไชยผา

2 ด.ญ. ฐิติพร แสงชัย

3 น.ส. ธนัสวรรณ สกุลจาป

4 น.ส. ชญานันทร์ ทับทิมทอง

5 น.ส. ชลลดา การะพันธ์

6 น.ส. ศรัทธิยา ชิณโคตร

7 น.ส. กรพินธ์ ยืนนาน

8 นาย จิรเวช หงษ์แสน

9 น.ส. สุภัชชาวดี ปรือทอง

10 น.ส. มัทนา ซ่อมแก้ว

144 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

1 นาย วายุพัฒน์ สิงห์สาวแห

145 โรงเรียนนํUายืนวิทยา

*1 น.ส. สุพรรษา พลปัญญา

146 โรงเรียนบ้านกุ่ม

*1 ด.ญ. วิพัฒตรา โยธารินทร์

147 โรงเรียนบ้านคํากลาง

*1 ด.ช. ณัฐพงษ์ พุทธวงค์

*2 ด.ช. ปรมินทร์ หมายสุภาพ

*3 ด.ญ. รุ่งไหม ศิริชัย

*4 ด.ญ. วีร์สุดา จรลี



*5 ด.ญ. เกวลิน สถาวร

*6 ด.ญ. สุนิสา กับบุญ

*7 ด.ญ. จีรนันท์ บุดดีวัน

*8 ด.ญ. อรัญญา ยอดจันทร์

9 ด.ญ. เพ็ญนภา หล้าบุดดา

10 ด.ญ. จีรภา เอี ]ยงไธสง

11 ด.ญ. พิมลวรรณ แสงแดง

12 ด.ญ. ลําไพ สีเหลือง

13 ด.ญ. ญาณิศา กุมภาพงษ์

14 ด.ญ. แพรวา คุณพาที

148 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

*1 น.ส. ตวิษา เรืองแสน

149 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

1 ด.ญ. สุพรรณี ทะกาเนนะ

2 ด.ญ. กิติยาพร สอนศรี

3 ด.ช. พีรพล ขันทอง

4 ด.ญ. อลิษา บุญชาติ

5 ด.ญ. สุธิดา บุญลอย

6 ด.ช. ณัฐพล ธรรมโท

7 ด.ญ. ฐิติพร วงษ์กลาง

8 ด.ช. ธัณญธร คําหาญ

9 ด.ญ. วราภรณ์ ใยขุนทด

10 ด.ญ. สุนิษา บุญวัน

11 ด.ช. ธรรมศรณ์ แก่นสิงห์

12 น.ส. ชญานิศ สารินทร์

13 นาย ธนธรณ์ พันจร

14 น.ส. สุวิสา บุญวัง

15 น.ส. กัญณิกา บุสภาค

16 น.ส. แก้วกาญจน์ แดงอาจ



17 น.ส. ชลดา สีหาโคตร

18 น.ส. อรวรรณ ศรีสุข

19 น.ส. วารุณี วงศ์วรรณ

20 น.ส. ธิดารัตน์ อึ ]งพินิจ

21 น.ส. ปนัดดา ทองคําวัน

22 น.ส. อินทิรา แสงอ่อน

23 น.ส. เนตรนภา โกษา

24 นาย พายุ ศุภลักษณ์

25 น.ส. นาตยา สุดสุข

26 นาย ธีรพล มูลเสนา

27 น.ส. สุรีรัตน์ ขันคํา

จังหวัดอํานาจเจริญ
150 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

*1 ด.ญ. ทิพวรรณ แก่นแก้ว

2 น.ส. พิพรรษพร ไชยศรี

*3 น.ส. ศุกลภัทร พิมหิน

*4 น.ส. สุพิชฌา สายหล้า

5 นาย อภิลักษณ์ กลิ=นหวาน

6 นาย สิทธิโชค กล่อมใจ

151 โรงเรียนนาผือโคกกอก

*1 ด.ญ. สุพิชญา คงทน

*2 ด.ช. ณัฐพงษ์ วงศ์ดา

*3 ด.ญ. เขมิสรา สีฟ้า

*4 ด.ญ. วริศรา เชื ]อเสือ

*5 นาย ธิเบส เทียมคํา

*6 ด.ช. อโนทัย เติมกล้า

*7 ด.ช. ปานระวี มั=นคง

8 ด.ญ. ปัณชญา แก้วหลักคํา

9 ด.ญ. ภาพิมล คงทน



10 ด.ช. ณัฐพงษ์ ทาคําวงค์

11 ด.ช. ธีรภัทร สู่เสน

152 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

1 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สามารถกุล (online)
2 ด.ญ. นิภาพร รักษาเวียง (online)
3 ด.ญ. รุ่งณภาพร นันทเวช (online)
4 ด.ช. เฉลิมพัฒน์ เจือสุข (online)
5 ด.ช. ทินกร คุณพาที (online)
6 ด.ญ. ปิยะนุช ยอดยิ=ง (online)
7 ด.ญ. ปภารัตณ์ หาญกล้า (online)
8 ด.ญ. สุพัตรา สารภี (online)
9 ด.ช. ธนัทศร หอมสิน (online)
*10 นาย ธนธรณ์ ทาคูบอน (online)
11 น.ส. เอนิต้า แสงฉวี (online)
12 น.ส. เบญจพร เพิ=มศรี (online)
13 นาย ธนากร กอบกํา (online)
14 น.ส. นวลนภา วงศ์สุนา (online)
15 น.ส. วรนุช สุขแดง (online)
16 น.ส. อนันตญา จันทร์จริง (online)
17 น.ส. ฐิตาพร พรมโพธิน (online)
18 น.ส. ธารทิพย์ ภิญโญทรัพย์ (online)
19 นาย ก้องไพร ถนอมบุญ (online)
20 น.ส. ชลธิชา สุริวง (online)

153 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

*1 ด.ญ. ศศิวิมล รันวงศา (online)
*2 ด.ช. ขวัญชัย รองทอง (online)
*3 ด.ญ. ณัฐธิดา เกื ]อทาน (online)
*4 ด.ช. ธีร์กวิน สารสมัคร (online)
*5 ด.ช. พงศ์พล พงไทยสง (online)



6 ด.ญ. จันทร์จิรา กันยามาศ (online)
*7 นาย ณรงค์ชัย ธรรมรักษ์ (online)
*8 น.ส. มาลินี สังข์แก้ว (online)
*9 น.ส. ณัฐยา วามะลุน (online)
*10 น.ส. พรพรินทร์ วิริยะพันธ์ (online)
11 นาย ก้องเกียรติ กว้างขวาง (online)
12 น.ส. พัชรินทร์ โทแจ่ม (online)
13 น.ส. เกสรา บุญเหลือ (online)

154 โรงเรียนอํานาจเจริญ

*1 ด.ช. เศรษฐศาสตร์ ชีระวรรณ

*2 ด.ญ. ณัฐพร สิงห์เทา

*3 ด.ญ. แก้วฟ้า สีฟ้า

*4 ด.ญ. พนิดา ขันเงิน

*5 น.ส. ณัฐถิการณ์ สิงห์เทา

*6 นาย พชรพล อินทรบุดดี

*7 น.ส. มุธิฏา เกษียร

หมายเหตุ
- เครืE องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ทีE สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์
- เครืE องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนืE อง


