
กรุงเทพมหานคร

1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

*1 ด.ญ. นุชรีย์ ปั-นนาค (online)
*2 น.ส. สิริดี โพธิศรี (online)
*3 น.ส. ธนิดา แสงงิ -ว (online)

2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

1 ด.ญ. อภิญญา แก้วมีสี
*2 น.ส. สุภัสสร เอมอิ?ม
*3 นาย วัชรชัย วิสุทธิเทวินทร์
*4 น.ส. จรีพร ทองดีเพ็ง
*5 นาย ชัชพงษ์ โฉมสันเทียะ
6 นาย ราเชนทร์ เนตร์มาเกล็ด
7 นาย นโม ผลาผล
8 น.ส. พราวนภา ศรีเหรา
9 น.ส. ชุติมา เบญจมาศ

3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

*1 ด.ช. ธนกฤต เมืองโคตร
*2 ด.ช. จิรเดช บุญทรง
*3 ด.ช. สิรภพ ทาสร้อย
*4 ด.ช. รัฐตพงศ์ บุราคร
*5 ด.ญ. ปิยะมาศ วังทอง
*6 ด.ญ. วรีรัตน์ เจริญสวัสดิN

*7 ด.ญ. อรอนงค์ ควรลับผล
*8 ด.ญ. ธิดาเทพ วินไธสง
*9 ด.ช. อภิสิทธิN กูจิ
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10 ด.ญ. มานิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
11 ด.ช. แทนคุณ ขุณเณร
12 ด.ช. สุทธิพงศ์ เสนาพันธ์
13 ด.ช. สุทธิพงศ์ อาษาราช
14 ด.ญ. ภัณฑิรา ภูดีบุตร
15 ด.ญ. สุรีรัตน์ วงศ์เพสย์วิเชียร
16 ด.ญ. จีรนันท์ ดวงโกศล
17 ด.ญ. ชุติมา วิชระโภชน์
18 ด.ช. จักริน หาโภคี
19 ด.ญ. พรชนิตว์ แสงสว่าง
*20 น.ส. วรัชยา ชูทุ่งยอ
*21 น.ส. สุประวีณ์ โคตะพัฒน์
*22 นาย ศุทธิNธรรศ การุณทวยราษฎร์
*23 น.ส. วรรณวงศ์ ศรีบุญวงศ์
*24 น.ส. ลลิตา เดชะเดช
*25 น.ส. สุภัทรา พิมลนอก
*26 น.ส. สุพรทิพย์ สุดตา
*27 น.ส. พรศิรินันท์ แย้มทิพย์
*28 นาย นิติภูมิ อาจคงหาญ
*29 น.ส. เนตรดาว บุญปลุก
*30 น.ส. เสาวลักษณ์ พุฒซ้อน
*31 น.ส. ญาณิษา ศรีหรั?งไพโรจน์
*32 นาย หฤษฏ์ ดอมรัตน์
*33 น.ส. ณัฐธยาน์ พุ่มสวัสดิN

*34 น.ส. พุทธรักษา แก้วการไร่
*35 น.ส. ปิยะธิดา ผอมจีน
*36 น.ส. ยโสธรา มหศรีสุนทร
*37 นาย ธีรเดช จันทร์สําราญ
*38 นาย รพีภัทร สังเคลือบ
*39 น.ส. พิมพ์ชนก ม่วงผึ-ง



*40 น.ส. นิภาดา สีมามหาวงศ์
*41 นาย ณัฐภัทร ไชยวงค์
*42 น.ส. นุชนาถ สิงห์เหม

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

1 ด.ญ. จุฑามาศ แซ่อึ -ง
2 ด.ช. นพอนันต์ หมื?นสนิท
3 ด.ญ. ปรีณาภา โพธิNศรี
4 ด.ช. ตยาคี อยู่จงดี
5 ด.ช. จารุภัทร ดอนเงิน
6 ด.ญ. ณญาดา พัชระรุ่งโรจน์
7 ด.ช. ณรงค์ศักดิN กิ -วภาวัน
8 ด.ช. ธวัชชัย บุญสนาม
9 ด.ญ. ปิยะธิดา แซ่โง้ว
10 ด.ช. ณัฏฐ์ชานนท์ ไตรบุตร์
11 ด.ญ. อรุโณชา สังข์เงิน
12 ด.ญ. ฉันทิกา น้อยกลัด
13 ด.ช. กิตติธัช นุชบุษบา
*14 นาย ชัยวัฒน์ คหบดีกุล
*15 นาย ชัยพร ซิตาชู
*16 นาย คฑาทอง ตระการจันทร์
*17 นาย พิธาดา สิงห์เสนา
*18 น.ส. โชติกาล แอบเสลา
*19 นาย ณัฐสิทธิN หอมทอง
*20 น.ส. พจมาลย์ เจริญใจ
21 น.ส. นนทิชา ดํามินเศก
22 นาย จิตรกร เขียวอ่อน
23 น.ส. รุ่งทิวา ถาวรพัฒน์
24 นาย มนัสวินทร์ เปลี?ยนสมัย
25 น.ส. รัตนา แซ่หํ?า



26 นาย ฐิติพงศ์ บุญเฮง
27 นาย ยศกร แซ่เฮ่อ

5 โรงเรียนทวีธาภิเศก

1 นาย ภาธร ธงศรี
2 นาย ธันวา เหลือพงษ์

6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. วิภาพร ศรีประทุม (online)
*2 ด.ญ. ชญากานต์ สุริยะจันทร์โณ (online)
*3 ด.ญ. ปุณณ ภา ดาววิจิตร (online)
*4 นาย อภิสิทธิN ประชากูล (online)
*5 น.ส. พันธิกานต์ พานิชะกูล (online)
*6 นาย พันธกานต์ พานิชะกูล (online)
*7 น.ส. สุกัญญา บัวหอม (online)
*8 น.ส. ณัฏฐธิดา โพธิปรึก (online)
*9 น.ส. พรจิรา หลําผาสุข (online)
*10 นาย ณัฐนันท์ เสียงเจริญ (online)
*11 นาย วิศรุต เพ็ชรโยธา (online)
*12 นาย รักเกียรติ ลํ -าเลิศ (online)
13 น.ส. แยม ภัยระงับ (online)

7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1 ด.ญ. นํ -าเพชร รั?นบ้านแพ้ว
*2 น.ส. วรางคณาง สุวรรณคีรี
*3 น.ส. ศิรภัสสร กายท้วม
*4 น.ส. มนัสมล บุญเพ็ง
*5 น.ส. หทัยทิพย์ กลีบพุฒ
*6 น.ส. เหมวดี ชากะจะ
*7 น.ส. ธันยรัศมิN ไสลเพชร



*8 น.ส. ณิชา สามก๊ก
9 น.ส. ชาลิสา บุญส่ง

8 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

*1 ด.ญ. สิราวรรณ โพธิพันธ์
*2 ด.ช. ศุภณัฐ พลายบุญ
*3 ด.ญ. อารยา ปรุงสุข
*4 ด.ญ. รุ่งธิวา เนตรไธสงค์
*5 ด.ญ. อมรรัตน์ อาศักดา
*6 ด.ช. จิณณ์นภัส จิตต์สดใส
*7 ด.ช. ภูรินทร์ ยินุเด็น
8 ด.ช. อภิรักษ์ หนูหน่าย
9 ด.ช. ฉัตรพิศุทธิN เด่นใจ
10 ด.ช. เตวิช กู้ทรัพย์
11 ด.ญ. ปนัชญา ปรีดากรณ์
12 ด.ญ. พิมพ์ธาดา ม่วงรุ่ง
13 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณโณ
14 ด.ญ. มงกชกร คุ้มครอง
15 ด.ญ. ปาริตา แสงศร
16 ด.ญ. พนิดา ปกป้อง

9 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

*1 น.ส. ภานุมาศ สายเชื -อ
*2 น.ส. กุลวดี ทนาศรี
*3 น.ส. ฐิดาภา เหลาตา
4 น.ส. นาตาชา ศรีกุตา
5 นาย ภูธิป ระวังการ
6 น.ส. สุกัญญา สีคํา
7 นาย พงศ์ศิริ ยินดีเฉลิมพันธ์ุ



10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

1 น.ส. ศิริลักษณ์ วิรัตน์เกษม

11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

1 ด.ญ. สุวิลาวัลย์ ฉิมวิเศษ
2 น.ส. อาทิอร ทองบุญ

12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

1 ด.ช. หัฎฐกร ศิริชัยอินทร์ (online)
*2 น.ส. เพ็ญศิริ ท้าวสาร (online)
3 นาย กิตติภณ หลําพงษ์ (online)

13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

1 ด.ญ. ชนัญชิดา ยังมีสุข
2 ด.ช. อภิสิทธิN นามจําปี
3 ด.ญ. วันทิพย์ เรืองอุไร
4 ด.ญ. ปรียาภัทร ตั-งสาธิตพร
5 ด.ช. แทนคุณ เลขลบ
6 ด.ช. อชิรวัตต์ วงศ์เจริญ
7 ด.ญ. รัญชิดา ทองนาค
*8 นาย ภาคิน สุทธิNละออง
*9 น.ส. ปัณฑิตา ปรางบาง
*10 น.ส. กัลยภร เรืองศิริ
*11 น.ส. สุพรัตน์ เรืองพล
12 น.ส. ลักษิณา สวนจันทร์
13 น.ส. เนตรอัปสร เดชเดิม
14 น.ส. สโรชา คงศรี
15 น.ส. ณัฐพร จงจอหอ
16 นาย ทัศไท ประทุมมา
17 นาย กนกพล วิภพทองเจริญ



18 นาย ระพีพัฒน์ ปานพิมพ์
19 นาย ธนวันต์ บรรลือทรัพย์
20 นาย พาโชค บุคคโล
21 น.ส. ธิดา คณะวาปี
22 น.ส. เมษา บุญตั-ง
23 นาย พิชิตชัย แจ่มจํารัส
24 น.ส. พัชรดา ผิวเกลี-ยง

14 โรงเรียนนนทรีวิทยา

1 น.ส. ณัฐชา บุญสิทธิN

15 โรงเรียนบางกะปิ

1 ด.ญ. ปิ? นมณี ศรีอุไร

16 โรงเรียนบางยี= ขันวิทยาคม

*1 ด.ญ. ธัญรัตน์ วงศ์เก๋
*2 ด.ญ. พิชญา วรรณสิงห์
*3 ด.ช. กรวิชญ์ สังขะมณี
4 ด.ญ. พิมพ์ชนก ชัยชนะ
5 ด.ช. เกรียงไกร ภูดินทราย
6 ด.ญ. รชยา ภู่สุด
7 ด.ญ. ชนัญชิตา วังคีรี

17 โรงเรียนบ้านเกาะ

*1 ด.ช. เกรียงศักดิN ปู่ทอง
*2 ด.ช. อนุชา วังสตัง
3 ด.ญ. วิชาดา อุณรุต
4 ด.ช. เดชาพล ขํากา
5 ด.ช. ภีรพงษ์ สืบวงษ์



18 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

*1 น.ส. พลอยไพลิน จันทนภุมมะ (online)

19 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

1 ด.ช. ตะวัน แสงดี

20 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

*1 ด.ญ. พิมพ์มาดา สาตรีย์ (online)
*2 นาย ประกาศิต สาตรีย์ (online)
*3 น.ส. พัชรินทร์ รอดฮ้อย (online)
*4 นาย ทศพร กูเยน (online)
*5 น.ส. ชลธิชา นะราช (online)
6 นาย ธเนศ มุขพันธ์ (online)

21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

*1 ด.ญ. ยุภาพรรณ กลิ?นขจาย
*2 ด.ญ. นัทธิชา อาศัยนา
3 ด.ญ. เบญจกาญ ศรีวิลาศ
4 ด.ญ. พัชริกา คุณสมบัติเจริญ
5 ด.ญ. นันฑิกานต์ ตันติเรืองเจริญ
6 ด.ช. วรายุทธ ภาคทรัพย์
7 ด.ช. สรสิช บุระคํา
8 ด.ญ. วรพรรณ อินค้า
9 ด.ญ. อลิสา พาแสง
10 ด.ญ. พัชรินทร์ น้อยบัว
11 ด.ช. ธรรณญาเทพ อินทรมณี
12 ด.ช. พีรศักดิN บุญชุม
13 ด.ญ. ธัญชนก ไชยขวัญ
*14 น.ส. ญาดา มินชาติละ
*15 น.ส. บุญญาภรณ์ นิวาสพันธ์



*16 นาย ทักศิลา นามาบ
*17 นาย จิรพัฒน์ จันทร์ป้อง
*18 น.ส. อาทิตยา โพธา
*19 น.ส. ชาลิสา จูหมัดดิ? ง
*20 น.ส. มยุริญ โฉมอ่อน
*21 น.ส. ณัฐนิชา คํ-าชู
*22 น.ส. ปลายฟ้า ถนอมพุดซา
*23 นาย อานัส นาหนองบัว
*24 นาย เกียรติภูมิ กอสัมพันธ์
*25 นาย วีระชิต จันทสร
*26 น.ส. ณัฐญาดา คําแหงพล
*27 น.ส. อารยา ประเสริฐสัตย์
*28 น.ส. อารญา งาหัตถี
29 น.ส. ศศิภา คางสันเทียะ
30 น.ส. เปมิกา นุชพงษ์
31 น.ส. นัสรา ยะมะมัง
32 น.ส. กฤติกา นุชมะหะหมัด
33 น.ส. อุษา แสนจันทร์
34 น.ส. มาริสา จ้อยเล็ก
35 นาย ศรีจันทร์ อยู่สวัสดิN

36 น.ส. อรทิวรรณ จั?นพิมล
37 นาย สุทธิภัทร บัวกลาง
38 นาย ธวัชชัย เสนารักษ์
39 น.ส. สุชาวดี วิริยภาพ
40 น.ส. มณฑกานต์ ฮวดทอง
41 น.ส. วิลาสินี อาหมัดเลาะ
42 น.ส. ปภาวีร์ คําหงษ์ษา

22 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

1 น.ส. วรรณศา จิรวัฒนานุกูล



2 น.ส. ณัฐธิตา เมษาดี
3 น.ส. ปนัทดา กวนประเสริฐ
4 น.ส. ดรุณี สืบวัฒนกุล

23 โรงเรียนมหรรณพาราม

*1 ด.ญ. ศิริพร ดีสุข
*2 ด.ญ. ตวิษา ตาละคํา
*3 ด.ช. กฤษณะ การโพธิN

*4 ด.ญ. ตา กล้วยนิจ
*5 ด.ช. ศิลา พานทอง
6 ด.ช. พีรภัทร เอี?ยมใจตรง
7 ด.ช. เอกรินทร์ เรืองฤทธิNวรกุล
8 ด.ญ. อนุธิดา เรืองฤทธิNวรกุล
9 ด.ญ. สุชาดา พึ?งไทย
10 ด.ญ. ชลัยรัฐฎ์ เจือนาค
11 ด.ญ. สุกานดา เพื?อนรัมย์
12 ด.ญ. มนธิชา คําแก้ว
*13 นาย ณัฐนนท์ เฉลิมฤทธิN

*14 นาย ณภัทร ปิ? นเกตุ
*15 นาย ณัฐวัฒน์ ทองโกมล
*16 นาย วิรัช เกิดมงคล
*17 น.ส. ภัทริดา สร้อยอากาศ
*18 นาย ธวรรษ พุ่มมาลี
*19 น.ส. พิมพ์ชญาณ์ สมบัติวงค์
*20 น.ส. เกตุสุพร ธรรมสอน
*21 น.ส. ณัชชา เสาทอง
*22 น.ส. พรทิพย์ เคนอรัญ
*23 นาย ยศภัทร สุนทโรทยาน
*24 น.ส. สุทิตา ยศศิริ
25 นาย ชินวัตร ทองกาย



26 น.ส. พรนภา แหมสันเทียะ

24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

*1 ด.ญ. กชมล ผลวาด (online)
*2 ด.ญ. อารีวรรณ รอบวนานิยม (online)
*3 ด.ญ. ปุณยนุช ปวงคํา (online)
*4 ด.ช. ธนชาต อํารุงสกุลรัฐ (online)
*5 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ กิ?งโพธิN (online)
*6 ด.ช. ภูริ ปะนามะสา (online)
*7 ด.ญ. วรันธร เพ็ชรขาว (online)
*8 นาย ณัฐดนัย ทับทิม (online)
*9 น.ส. อารีรัตน์ รอบวนานิยม (online)
*10 นาย ทินภัทร วรรณวงศ์ (online)
*11 นาย ศราวุธ เกียรติประสงค์ (online)
*12 นาย ธีรภัทร พันธ์สิงห์ (online)
*13 น.ส. ช่อชมภู เกิดนาค (online)
*14 นาย ธนาธิป ดํารงศุภกิจ (online)
15 น.ส. วรัญยา ดอกไม้จีน (online)
16 นาย วิรุฬห์ งามยิ?ง (online)

25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

*1 ด.ญ. ญดาพร เจือจันทร์
*2 ด.ญ. สตรีรัตน์ เอี?ยมเมี -ยน
*3 ด.ช. ธวัฒน์ชัย สิงห์รัตน์
*4 ด.ญ. ภัทรชนก หอมจันทร์
*5 ด.ญ. อรชร โพนสูง
*6 ด.ญ. ศศิประภา ฤกษ์โภคี
*7 ด.ญ. สุตาภัทร โพธิN พันธ์ุแก้ว
8 ด.ญ. ปรียานุช เปลี?ยนศรีเพ็ชร
9 ด.ช. เดชสิทธิN กระจ่างโพธิN



10 ด.ญ. ณิชากานต์ ดูเชิดรัมย์
11 น.ส. พิชญาวี มาโชติ
*12 นาย ณัฐวรปรัชญ์ ใบตานี
*13 นาย โยธิน สุขอนันต์
*14 น.ส. เปียนันท์ ศรีสกุล
*15 น.ส. วิชุดา เชาว์พุทรา
*16 น.ส. พัชรี แสงดี
*17 น.ส. นันทนัช อึ?งขาว
*18 น.ส. อภิชญา เปรมสุด
19 น.ส. เยาวเรศ ประดิษฐสุวรรณ
20 นาย สุขพิพัฒน์ ศรีเรืองหัด
21 น.ส. สโรชา ชื?นคุ้ม
22 นาย ธีรติ วายทุกข์
23 น.ส. ปนัดดา อินทรทนง
24 น.ส. เบญญาภา ปักการะเน
25 น.ส. กาญจนา วังอินทร์
26 น.ส. นันทิยา ทองสุข
27 นาย อติวิชญ์ เสนา
28 นาย ศศิธร ชนากร
29 นาย ธีรภาคย์ ตรวจมรรคา
30 นาย จิรัฐ โพธิNกลาง
31 น.ส. อรอนงค์ แปลงกาย

26 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

*1 ด.ญ. ณัฐวดี แสงลี
2 ด.ญ. เสฏฐวุฒิ วัฒนานนท์
3 ด.ช. สราวุฒิ วัฒนานนท์
4 ด.ช. พลภัทร วัฒนานนท์

27 โรงเรียนวัดบวรมงคล



*1 ด.ญ. เบญญาภา สวนสําเริง
*2 ด.ญ. ณัฐนิชา คชพงษ์
*3 ด.ญ. กัลยกร ปันดี
*4 ด.ช. นิธิกรชัย คามมนตรี
*5 ด.ญ. จันทรัศม์ หาญชัยเวธน์
*6 ด.ญ. เพทาย โตงามรักษ์
*7 ด.ญ. ญาณิศา พันธิกุล
*8 ด.ช. กล้าณรงค์ บุตรศรี
9 ด.ช. อิงควัฒน์ เที?ยงบริบูรณ์
10 ด.ญ. เบญจภาภรณ์ ผลภักดี
11 ด.ญ. วิสุดา อุ่มแสง
12 ด.ช. ธันวา ปิยะตระภูมิ
13 ด.ช. ธนกฤต ธนิตนิติวัฒน์
*14 นาย กรกต กิตติพิทักษ์
*15 น.ส. จุไรรัตน์ สีสวย
*16 น.ส. ปิญาณัฐ ทองดี
*17 น.ส. นวสรณ์ สินโชติช่วงสิริ
*18 น.ส. นลินี งามดี
19 น.ส. อรพรรณ ปลื-มมาก
20 น.ส. ปรัชญา อยู่ศาสตร์
21 น.ส. ธิดา หินเพชร
22 นาย อาร์ม ปิยะตระภูมิ

28 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

*1 ด.ญ. สุดารัตน์ อ่วมอินทร์
*2 ด.ญ. พัชรี มีเสียง
*3 ด.ช. พีระภัทร แก้วพิมผา
*4 ด.ญ. วรัทยา ต๊ะสุ
*5 ด.ญ. ธัญพร เจริญคงโต
*6 ด.ญ. พรนภา หล่อเหลี?ยม



29 โรงเรียนศึกษานารี

1 น.ส. ศรีรัตน์ เอื -อพันธ์ุพงศ์

30 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

1 ด.ญ. กาญจนา สงวนประเสริฐ (online)
2 ด.ญ. ศศิธร รุ่งเจริญ (online)
*3 น.ส. ฉัฐม์ธนาพร มีนาลุ่ม

31 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

*1 ด.ญ. ธิยดา ภาวนา (online)
2 น.ส. ธนัตดา อินทร์สุวรรณ (online)

32 โรงเรียนสารวิทยา

1 น.ส. อนุพันธ์ แซ่เล้า

33 โรงเรียนสิริรัตนาธร

1 น.ส. ระตี บุญยประเวศ
2 น.ส. นภัสสนันท์ อุทยานชัย
3 น.ส. สุกัญญา เดวิลลา
4 น.ส. ยุคลธร บุญมาวาณิชย์
5 น.ส. ปาริฉัตร พลกลางศรี
6 น.ส. พัชรากร คงคา
7 น.ส. ชิดชนก ยอดนํ -าคํา
8 น.ส. ณัฐฐิตา พรหมละ
9 น.ส. เลิฐธิณี ปลื-มใจ

34 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

*1 ด.ญ. ณัชชา ทองประดิษฐ์
*2 ด.ญ. พิชชาพร สามิภักดิN



3 ด.ญ. นฤมล อ่อนพิบูลย์
4 ด.ญ. พาขวัญ ขัติยนนท์
5 ด.ช. ขวัญเมือง แย้มกลีบ
6 ด.ช. ภูวดล ดิษฐ์กระจัน
7 ด.ช. ชัยโรตส์ อัครสิงหสกุล
8 ด.ญ. นครินทร์ เกลียวกัน
9 ด.ช. ชัยยพร ทองติ? ง
10 ด.ญ. กฤตพร ปักธงชัย
11 ด.ญ. ปาริฉัตร กิริยานนท์
*12 น.ส. พลอยชมพู สวัสดี
*13 น.ส. อชิรญา เตชะกาญจนวัฒน์
*14 น.ส. ทอฝัน เจียมเจริญ
15 นาย ใหม่ ทองสุข
16 นาย ภูวดล ชาติสุรเดช

35 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

*1 ด.ญ. รัตติกานต์ แซ่ตัน (online)
*2 ด.ช. มุสลิม หัสตานนท์ (online)
*3 ด.ญ. ปาณิตา นุชมะหะหมัด (online)
*4 ด.ญ. นัรนีน ห่วงพิมล (online)
*5 ด.ช. ธีรภัทร ยอดโมกข์ (online)
6 ด.ช. ภานุมาตร ศรีงาม (online)
7 ด.ญ. วิรัฐดา อ่อมแก้ว (online)
8 ด.ญ. นูรูลมุมีนะห์ เจะกา (online)
9 ด.ช. ภูริภัทร โซ๊ะมาลี (online)
10 ด.ช. วรินทร ดีไทย (online)
11 ด.ญ. พัชรีย์ ศรีนิรัตน์กุล (online)
12 ด.ญ. สุภัสสร สุดประเวศ
13 ด.ญ. กันติชา สะมาเด๊ะ (online)
14 ด.ญ. อมิตรา ป้อมขุนพรม (online)



15 ด.ช. สุทธิศักดิN เรืองเดช (online)
*16 น.ส. ฮัสนา กอเซ็มมูซอ (online)
*17 น.ส. นันณภัส เจริญวงษ์ (online)
*18 น.ส. ฮัซนาอ์ ห่วงพิมล (online)
*19 น.ส. กัญญาภัค พุ่มสุข (online)
*20 นาย ณัฐกานต์ บัวเจริญ (online)
21 น.ส. ฑิฆัมพร  เย็นใจ (online)
22 น.ส. ฬรรร นาคไกรสร (online)
23 น.ส. อรลดา กองเป็ง (online)
24 น.ส. ธนวรรณ พงษ์เพ็ง (online)
25 น.ส. ชญาฎา ยามันสะบีดิน (online)
26 น.ส. ณัฐณิชา โซ๊ะมาลี (online)
27 น.ส. แพรวา หมัดพวง (online)
28 นาย เฟาวาส พันธ์ฉลาด (online)
29 น.ส. พรรณราย ศรีนิรัตน์กุล (online)
30 นาย พงษ์นรินทร์ ศรีนิรัตน์กุล (online)
31 น.ส. จิดาภา มีมูซอ (online)
32 น.ส. ณัจฉรียา  เวียงคํา (online)
33 นาย วีระชัย บุญมาเลิศ (online)

36 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

1 น.ส. อาทิตยา เงินพลับพลา (online)

จังหวัดนนทบุรี

37 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

*1 ด.ญ. พิมภิราลักษณ์ วงษ์จันทร์
*2 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสนไว
*3 ด.ญ. กุลณัฐณ์ เนตรหนู
*4 ด.ญ. สุณัฐชา งามสมพงษ์
5 ด.ญ. นิภาพร ไม้เจริญ



6 ด.ญ. สายธาร บุญช่วย
*7 น.ส. ดวงเดือน สาแย้ม
*8 นาย สุรชา บุญเอนก

38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

*1 ด.ญ. ปิยรัศมิN พรมมา
*2 ด.ช. ธนกฤต เพ็งพา
3 ด.ญ. เบญจมาส เจริญวงษ์
4 ด.ญ. วิยะดา แย้มทรัพย์
5 ด.ญ. รวินนิภาท์ แต่งเจริญพาณิชย์
6 ด.ญ. สุรีรัตน์ วงษ์บ้านหล่อ
*7 น.ส. ชนิกานต์ จั?นศรี
*8 น.ส. ณัฐพร เขมะประพันธ์
*9 น.ส. พงศ์สุภา เสือขํา
*10 นาย ณัฐวุฒิ บัวงาม
*11 นาย สัณหณัฐ ศิริไสย์
*12 น.ส. ศิริลักษณ์ ประทุมขันธ์
*13 น.ส. ดารารัตน์ วรตันติกุล
*14 น.ส. สโรชา เปรมผล
*15 น.ส. สุธิดา ชาริมา
*16 น.ส. รัชวัลยสร รานอก
17 น.ส. นาเดียร์ อรรฐีโสต
18 น.ส. ปวัณณา แตงนิ?ม
19 น.ส. ณัฎฐณิชา ตาปราบ
20 น.ส. ชวาลา ใจกล้า
21 นาย ศรีวิกร อินพรหม
22 น.ส. ณชญาดา กิจวิทยี

39 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

*1 น.ส. พิมรภัทร อินเดริส



2 น.ส. นันทิชา ฟักทอง (online)
3 น.ส. ฌิชา พงษ์เกษม (online)

40 โรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ

*1 น.ส. อักกาลีมา อ่อนหวาน

41 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

1 ด.ช. โชคชัย จรูญแก้ว (online)
*2 นาย ธนกฤต บุญพา (online)
3 น.ส. ขวัญรวี จงจิตร (online)

42 โรงเรียนบางบัวทอง

*1 ด.ช. สิรวิชญ์ พิมตัน
*2 ด.ญ. นิรัญลักษณ์ จั?นลา
*3 นาย อนุชิต พุทธโอวาท

43 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

*1 ด.ญ. ดากานดา ทัพธานี
*2 ด.ช. อชิรภัทร การเรียน
*3 ด.ญ. สุรีรัตน์ ประมาณ
*4 ด.ช. รัฐศาสตร์ ขันธรักษ์
*5 ด.ญ. พัชรธิดา สังผอม
6 ด.ญ. อารยา ดีขาย
7 ด.ญ. นริศรา หวังชันกลาง
8 ด.ช. สราวุฒ สนไทย
9 ด.ช. พัชรพล ภูหลวง
10 ด.ญ. สุชานันต์ เดชภู

44 โรงเรียนราษฎร์นิยม

*1 ด.ญ. นิวัตร ทรัพย์แก้ว



*2 ด.ญ. สุภาพร ชาววังเย็น
*3 ด.ญ. กัลยรัตน์ ทรัพย์พยากร
*4 ด.ญ. ทัตพิชา พลายมณี
*5 ด.ญ. ศิริปภา ดอกลําเจียก
6 ด.ญ. ปุณยาภา สะไม
7 ด.ญ. นฤมล พงษ์พันธ์ุ
8 ด.ญ. พัชริดา สมสวาท
9 ด.ช. เกริกไกร มะลิพัฒน์
*10 นาย ณัฐภูมิ นาคบุญยงค์
*11 นาย นครินทร์ พิบูลชยากาศ
*12 น.ส. สุกัญญา ตาสว่าง
*13 นาย ปฏิภาณ พันธ์ุเครือวัลย์
*14 นาย พลากร สิงห์ทอง
*15 น.ส. วลี มะลิวัลย์
*16 นาย พีรพัฒน์ เลิศนา
*17 นาย ภูมิมินทร์ เรืองศรี
*18 น.ส. กัญญารัตน์ อู่อ้น
*19 น.ส. สุชาวดี นาคบุญยงค์
20 น.ส. ชลลดา สมประสงค์
21 นาย กิตติ เวียสุวรรณ
22 น.ส. วราภรณ์ ภูเรียน
23 น.ส. วิชญาพร เรืองฤทธิN

45 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

*1 ด.ญ. เบญจวรรณ อินเงิน
2 ด.ญ. ศิญาณัฐ พิมพ์บุบผา
3 ด.ญ. วรุณรักษ์ ฉัตรทอง
4 ด.ญ. ณีรนุช อบรมชอบ
5 ด.ญ. สุดารัตน์ รักพินิจ
*6 นาย ธนภัทร เพ็ชรอําไพ



*7 นาย สุดิสร อิสมาแอล
*8 น.ส. ศิริพร เอี?ยมเที?ยง
9 น.ส. พัทธนันท์ ตังควุฒิวิจิตร

จังหวัดปทุมธานี

46 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

1 น.ส. วาสนา เจริญจิต
2 น.ส. ดณัตา เอกมหานุภาพ
3 น.ส. ธิดารัตน์ แสงวงษ์
4 น.ส. อนัญญา จันทร์เต็ม

47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

1 น.ส. จันทิมา จันทร์ ชื?น (online)

48 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

1 ด.ญ. พัสวี ทองคํา (online)
2 น.ส. สุดาริณี เลื?อนไทสงค์ (online)
3 น.ส. หทัยรัตน์ บําเพ็ญศิลป์ (online)
4 น.ส. สุภาวดี มีชัย (online)
5 น.ส. ชนภ์นิภา บุญประไพ (online)
6 นาย สหภาพ เทียมธรรม (online)
7 น.ส. พัชรี ศรีสุข (online)
8 น.ส. สาวิกา แซ่โล้ว (online)

49 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

1 ด.ญ. พรลภัส วัชรกุลศิริศักดิN

50 โรงเรียนธัญบุรี

*1 น.ส. พิมพ์ทิชา โรจนสรณ์สิริ (online)



51 โรงเรียนธัญรัตน์

*1 ด.ญ. กชกร แสงใส (online)
*2 น.ส. ศศิธร ทองคํา (online)
*3 นาย เทียนชัย เทียนถวาย (online)
*4 น.ส. กุลธิดา มลใสกุล (online)
*5 น.ส. ทอรัก มีอุสาห์ (online)
6 น.ส. ดวงกมล รื?นรมย์ (online)
7 น.ส. อนุรดี โต๊ะมิ (online)
8 นาย พันธกานต์ จันทสีร์ (online)

52 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"

*1 ด.ช. ภูวฤทธิN มณินทุ
*2 ด.ญ. พรรษา เนียมหมวก
*3 ด.ญ. พรพิมล โพธิN ปิ? น
*4 ด.ญ. พัชราภา รัตนสาครพิทักษ์
*5 ด.ญ. สุพิชชา แก้วเกลี-ยง
*6 ด.ญ. อรณิชา พันธ์ุทับ
*7 ด.ช. ปฐมพร พานทอง
*8 ด.ช. วรรธนะ ระนาดเสนาะ
*9 ด.ช. เมธา สัญญโภชน์
*10 ด.ช. พนมเพชรฦาชัย หงษ์ผ้วย
*11 ด.ญ. ณัฐฐา ธรรมวิถี
*12 ด.ญ. วิลาศิณี ใจรัก
*13 ด.ช. เมธี สัญญโภชน์
*14 ด.ญ. พัทราพร รัตนมิถุนา
*15 ด.ญ. กนกวรรณ พรมโพธิN

*16 ด.ช. จิรายุส เกิดเพ็ชร์
*17 น.ส. รัศมี งามละออ
*18 นาย อานนท์ หงษ์วงศ์
*19 นาย ภัทรนันท์ เพียรหาศิลป์



*20 น.ส. ศตางศ์ ลิมปการณ์
*21 น.ส. จิณห์นิภา อินทรเมรี
*22 น.ส. วิมล แจ่มจํารัส
*23 นาย พิชัยลักษณ์ คงคา
*24 นาย หิรัญทรัพย์ เพ็งโตวงษ์
*25 นาย ชลสิทธิN สุขเกษม

53 โรงเรียนปทุมวิไล

*1 ด.ญ. สุนิสา แววสีงาม
*2 ด.ช. กิตติศักดิN ทองมา
3 ด.ช. ภูวณัฐ แสงพลอย
4 ด.ญ. อรวรรณ เพ็ชรแอว
*5 นาย ธีรภัทร อุดมพัฒน์
*6 น.ส. จันตรา ศิริยศ
*7 น.ส. ปรียาภัทร โพธิN เข็ม
*8 น.ส. เบญจมาศ โล้สุวรรณกุล
*9 น.ส. พิไลพร อ่อนละมูล
*10 น.ส. กนกวรรณ คงพุธ
*11 นาย กฤษณะ สาวก
*12 น.ส. ภัทรภา ศรัณยาภินันท์
*13 นาย จักรกฤษ โพธิทอง
*14 นาย ภูธนานนท์ พึ?งชู
*15 นาย ภูผา ชมภูอาจ
16 น.ส. ชนวรรณ เจริญสุข
17 น.ส. ยุวดี บุระพันธ์
18 น.ส. พลอยชมพู เกิดผล
19 น.ส. ศุภลักษณ์ โต๊ะทอง
20 น.ส. กรรณิการ์ การงานดี

54 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี



1 ด.ช. ชญานนท์ เกียล่น (online)
*2 นาย ธรรมธัช นาดสําแดงฤทธิN (online)
*3 น.ส. ธันย์ชนก นาดสําเเดงฤทธิN (online)
*4 นาย มงคล โต๊ะชื?นจรัสกร (online)
5 น.ส. บัวชมพู ระวังกลาง (online)
6 น.ส. ภัทราพร แสงแก้ว (online)
7 น.ส. ภัณฑิรา สารพัฒน์ (online)
8 นาย วีรวัฒน์ สุริยะมณี (online)
9 น.ส. ปกรณ์ สุดตา (online)
10 น.ส. ดารินทร์ ยอดทองหอม (online)
11 น.ส. ภัชราภรณ์ พวงศรี (online)
12 น.ส. อมรรัตน์ ภู่เอี?ยม (online)
13 น.ส. ชนัญชิญา บุญนุช (online)
14 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญรัฐณัฐกุล (online)
15 น.ส. วรนุช กันพรม (online)
16 น.ส. ญาณิศา สมใจ (online)
17 น.ส. พรพิมล กลิ?นมณี (online)
18 น.ส. พิชชาภา สอนนนท์ (online)
19 น.ส. พิมพ์วิมล ออกผล (online)
20 นาย ปวัตน์ สิงห์บุบผา (online)
21 น.ส. ณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์ (online)

55 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

*1 ด.ช. อดิศร วันแอเลาะ
*2 ด.ช. ธนวัฒน์ แสงปานดี
*3 ด.ญ. ปภาวดี นามทอง
*4 ด.ช. ยศวริศ พิมพ์ทอง

56 โรงเรียนสามโคก

*1 ด.ญ. นัฐสิมา กองสัมฤทธิN



*2 ด.ช. ศักย์ศรณ์ เทพทอง
*3 น.ส. อธิชา แก้วจุมพล
*4 ด.ญ. กมลลักษณ์ รื?นพรต
*5 ด.ญ. วิรดา จันไทย
*6 ด.ช. พงศกร ข่าทิพย์พาที
7 ด.ช. เกริกเกียรติ รอดวิรัญ
8 ด.ช. สหรัฐ บุญมา
*9 น.ส. จิราภรณ์ พาครุฑ
*10 น.ส. ศศิภรณ์ เข็มทอง
*11 น.ส. ศีวิภา ศรีวงษ์
*12 น.ส. เอธยา จิตรคนึง
*13 น.ส. อักษราภัค เจริญชัย
*14 น.ส. นภาวรรณ แก้วละมุล
*15 นาย จีรวัฒน์ จันทร์น่วม
*16 นาย เอกพิภพ คําตา
*17 น.ส. ภัคจิรา สุธานนท์
*18 นาย นรภัทร เนยดอน
*19 น.ส. วิกัญดา ขวัญเจริญ
20 น.ส. อลิชา ผิวแก้ว
21 นาย เทพรักษ์ พูลงาม
22 นาย ณัฐพงษ์ แสงชื?น
23 น.ส. ฐิตาภา ม่วงมณี
24 นาย ธีรเดช อานาภรณ์
25 นาย ภคพล ชวนแพ
26 น.ส. ปานิตา ภูทองเงิน
27 นาย ฐิติวัชร ชอร์รา
28 นาย ทัตชัย ป้องโคตร
29 นาย วันชัย สุขเหลือง
30 นาย นครินทร์ เจริญลาภ
31 น.ส. รุ้งธิวา มาตรแสง



32 นาย ณัฐนันท์ อ่อนเนียม

57 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

*1 ด.ญ. ธิดารัตน์ พงกระเสริม
*2 ด.ช. กิตติพัทธ์ มีบ่อทรัพย์
3 ด.ช. สุภชัย อ่อนจริง
4 ด.ญ. อัจจิมา กระดีทอง
5 ด.ญ. จิดาภา แคนดา
6 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ เติมทอง
7 ด.ญ. ธนพร บุญเกลี-ยง
8 ด.ญ. ธนัชชา บุญชู
*9 นาย ฐิติภัทร จันทร์หอม
*10 น.ส. เกตนิภา ทองสว่าง
*11 น.ส. จุฑาลักษณ์ พิมพิลา
*12 น.ส. ศิรินภา โฉมงาม
*13 น.ส. พรศิริ ดอนกระจ่าง
*14 น.ส. ปนัดดา เบี -ยทอง
15 นาย ภาคภูมิ ธรรมซุย
16 น.ส. ปิยะพร หอมขจร
17 น.ส. สุวิมล กลํ?าประเสริฐ
18 นาย อรรถพล เฮี -ยะพงษ์
19 น.ส. ฟ้าอรุณีย์ พวงสมบัติ
20 น.ส. อรกมล เสริฐวาสนา
21 น.ส. กิติยาภรณ์ ปั-นนาค
22 น.ส. อดิศา ชัยอามาตย์
23 นาย ณัฐธวุฒิ ผุยพรม
24 นาย ญาณพัฒน์ ศรีอยู่พุ่ม
25 นาย ศุภลักษ์ พิมพ์ศรี
26 น.ส. บัณฑิตา มะเด่น
27 น.ส. พัชรพร ประดับเพ็ชร



28 น.ส. อุบลวรรณ ยี? กัว
29 น.ส. ทิพย์ธิดา ทองวงศ์
30 น.ส. สมฤดี ปรุงเกษม

จังหวัดสมุทรปราการ

58 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม

1 ด.ช. อัคชิน โพธิNวรรณ

59 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

*1 ด.ญ. ณัฐธาดา พยัคฆมุสิกพงษ์
*2 ด.ญ. ญาณิศา ชุมเกต
3 ด.ช. จิรโชติ มอไธสง
4 ด.ญ. อัมพิกา ตรีกุล
5 ด.ญ. ฉัตรแก้วมณี ชายภูมิ
6 ด.ญ. ปวรวรรณ บุญเรือน
7 ด.ช. ศิริพล วันเพร้าพริ-ง
8 ด.ญ. สุดารัตน์ น้อยใหญ่
*9 น.ส. วิมลทิพย์ อาทร
*10 น.ส. วาสนา โพนเมืองหล้า
*11 น.ส. วรัญญา ลอยกระโทก
12 น.ส. นภาพร หงษ์ทอง
13 น.ส. พรนภัส ผ่องศรี
14 น.ส. ศศิธร สมภักดี

60 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

*1 น.ส. สุกัญญา จิตรเทิดศักดิN

*2 นาย สุดเขต อุทัยวัตร
*3 น.ส. จิรประภา จันทิมี
*4 น.ส. พรนภัส เจริญศรี
5 นาย อภิราม จันทร์ยาม



61 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

*1 ด.ช. บุลิน แย้มปัญญา

62 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

*1 ด.ช. รังษิมันต์ ชนิสราพันธ์ุ
2 ด.ญ. ทักษพร พวงทวีสุข

หมายเหตุ

- เครื= องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ที= สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครื= องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื= อง


