
กรุงเทพมหานคร
1 โรงเรียนโฆษิตสโมสร

1 ด.ช. เดชาวัต กรับทอง

2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

1 ด.ญ. ณัฐนารี สุดสายเนตร

2 ด.ช. กิติศักดิ9 สายน้อย

3 ด.ช. ภาดา แจ่มดวง

4 ด.ช. เอกราช อาศักดา

5 ด.ญ. ดวงฤทัย ชมชาติ

6 ด.ญ. พิชญาพร คําสี

7 ด.ญ. ปริยากร บํารุงกิจ

8 ด.ญ. วัชราภา แย้มพยุง

9 ด.ญ. ชลธิดา แก้วระวัง

10 ด.ญ. นัยน์ภัค เครือวงษ์จัน

11 ด.ญ. กุลนิษฐ์ โพธิ9งาม

12 ด.ญ. ขวัญฤดี วงศ์บาท

3 โรงเรียนบางยี9 ขันวิทยาคม

1 ด.ญ. ลลิดา กุลใส

4 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

1 ด.ญ. พรลภัส วัฒนานนท์

5 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

1 ด.ญ. ณัฐธิดา จรสมาน

2 ด.ญ. ธาราเขต แผนสมบูรณ์
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3 ด.ช. พิชQุตม์ สุวรรณนิภา

4 ด.ญ. ศิริกาญจน์ เปล่งแท้

5 ด.ญ. กัญญาวีย์ เกลี Rยงสง

6 โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

1 ด.ช. นวพล เพิSมสกุล

2 ด.ญ. กมลทิพย์ อาญาเมือง

3 ด.ช. วราวุฒิ พงษ์สวัสดิ9

4 ด.ญ. นนทิชา สุขรุ่งเรือง

5 ด.ญ. แก้วสุดา เพ็งประเสริฐ

6 ด.ช. ภูวดล วัตถะภรณ์

7 ด.ช. วรฤทธิ9 แก้วศรีงาม

7 โรงเรียนวัดราชนัดดา

1 ด.ช. ภัทรพล สรวงทอง

2 ด.ช. มนัสนันท์ ลานสวัสดิ9

3 ด.ช. พีรรินทร์ เหมรัตน์

4 ด.ช. ฐาปกรณ์ กวินประภา

5 ด.ช. สรชัช จันทร์ไทย

6 ด.ช. ภูมิรวินท์ พิศนาคะ

7 ด.ช. ระชานนท์ ใยเมือง

8 ด.ช. นครินทร์ ดียิSง

9 ด.ญ. บงกต พวงไชโย

10 ด.ญ. ณัชชา สุทินเผือก

11 ด.ญ. ฟ้าใส เชาวลิต

12 ด.ญ. สุภักสร หนูกระโทก

8 โรงเรียนวัดสิตาราม

1 ด.ญ. กรกช ชืSนปรีชา

2 ด.ญ. ฉัตรมณี รุจิโมระ



3 ด.ญ. สุพรรษา ล้วนศรี

4 ด.ช. ธีรเดช ศุกระคุปต์

5 ด.ช. ภูวไนย ศรีงาม

6 ด.ญ. พิมลรัตน์ หมู่เย็น

7 ด.ญ. กรรณิการ์ เรียงทรัพย์

8 ด.ญ. อนันตญา บุตรวาปี

9 ด.ญ. พรพรรณ จีนกลาง

10 ด.ญ. กันยารัตน์ นนท์เดชาสกุล

11 ด.ญ. ทิพปภา คําศรี

12 ด.ช. พงศ์ศรันย์ ตอพล

13 ด.ช. ปุริม ชืSนปรีชา

14 ด.ช. บุณยกร อ่อนน้อม

15 ด.ช. พงษ์พันธ์ รัตนทวีผ่อง

16 ด.ช. วุฒิเมศร์ นาสวาท

จังหวัดนนทบุรี
9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

1 ด.ญ. พิชญธิดา ทัพกิจ

10 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

1 ด.ญ. นอไอนี มะอุเซ็ง

2 ด.ญ. อาแอเสาะ นิระ

3 ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม

4 ด.ช. ยศกร หมัดหนัก

5 ด.ช. จักรภูมิ พรมจันทร์

6 ด.ช. วงศกร หงษ์โม่

จังหวัดปทุมธานี
11 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

1 ด.ช. ปวิช บุญแต้มทองช่วย



2 ด.ญ. แพรวา สมพฤกษ์

3 ด.ญ. รุ่งนภา แฉ่งประเสริฐ

4 ด.ช. ธนโชติ นาคแดง

5 ด.ญ. ณัทกานต์ เทียนสู

6 ด.ญ. วัฒนาภา อนุนิวัตน์

7 ด.ช. ธันยธร กลิSนทรัพย์

8 ด.ญ. ฟ้าใส ศราชัย

9 ด.ญ. สิริยากร สุดาทิพย์

10 ด.ญ. กุลณัฐ ปัRนสง่า

11 ด.ญ. ธัญรดา วัดสําโรง

12 ด.ญ. วรรณกานต์ กมลรัตน์

13 ด.ญ. รุ้งลาวัณย์ สุวรรณศรี

14 ด.ช. สหรัฐ เดชมา

15 ด.ช. ธีรวัสส์ เชื Rอหม่อม

12 โรงเรียนวัดโคก

1 ด.ช. ธิติวุฒิ ถาวรกุล (online)
2 ด.ช. วีรภัทร รัตนมิถุนา (online)
3 ด.ช. อดุลยา นาคประไพ (online)
4 ด.ช. เมษา ทิมปราง (online)

13 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

1 ด.ญ. ประภัสสร นพขํา

2 ด.ญ. พิชญ์ชาพร นะราศรัมย์

3 ด.ช. นภสินธ์ุ เมฆา

4 ด.ญ. ทิฆัมพร สอนพล

5 ด.ช. ธีราวัฒน์ โปร่งใจ

6 ด.ญ. ปริยากร หุ่นดี

7 ด.ช. กันต์ธร ทาสุง

8 ด.ญ. โชติภัทรีญา แย้มบุญนาก



9 ด.ญ. กนกอร สงบ

10 ด.ญ. อภิชญา ใจกลํSา

11 ด.ญ. วรพิชชา สะสม

12 ด.ญ. เกียรติธิดา แก้วอ่อน

13 ด.ญ. ลภัทรศินีย์ สุวรรณขํา

14 ด.ญ. นันท์นภัส ทองธีราฤทธิ9

15 ด.ญ. ญาณาวดี ชาญไชย

หมายเหตุ : เครื9 องหมาย (online) หมายถึงผู้ ที9 สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์


