
จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

*1 น.ส. ภาคินี พรมประเสริฐ (online)

2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

1 ด.ญ. นพนันท์ เชียววังดอน
2 ด.ญ. ปณิดา สมอุดร
3 ด.ช. นวพล เทียมจันทร์
4 ด.ญ. สุนิสา แก้วรองคํา
5 ด.ญ. จิราภา วินทะใชย

3 โรงเรียนระหานวิทยา

1 นาย ภูเบศน์ ศรีกําแหง
2 น.ส. ภัทรลดา บุสดี

4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

*1 น.ส. พัชริดา เอมศิริ
*2 นาย พีรวิชญ์ ฤทธิIมนต์
*3 น.ส. ชนัญชิดา เอีKยมพงษ์
*4 น.ส. รวินทร์นิภา สอิ Mง
*5 น.ส. สิราวรรณ เกิดพงษ์

5 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

*1 ด.ช. มินทดา จิตรสําราญ
*2 ด.ช. อวิรุทธ์ ธัญกรรม
*3 ด.ญ. ปทิตตา โพธิศูนย์
*4 ด.ญ. ญาณิศา ธัญกรรม
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*5 ด.ช. ศวัสกร คําปัน
*6 ด.ญ. ณัฐณิชา มูลชัย
*7 ด.ช. ชนาพัทธ์ กาละภักดี
*8 ด.ญ. มนัสพร บุญมาสอน
*9 ด.ช. ศุทธวงค์ ปะจิรณะ
*10 ด.ญ. แพรตะวัน โคยามา
*11 ด.ญ. ณัฐนันท์ทิพย์ ตรีเนตร
*12 ด.ญ. พิมพ์นิภา บุญเรือง
*13 ด.ญ. ณัฎฐธิดา มัKนกิจ
*14 ด.ช. ธีรภัทร ทัศนัย
*15 ด.ญ. สุพัตรา สมบุญศิลป์
*16 ด.ช. นัฏธพงศ์ ปิK นทอง
*17 ด.ช. ธีระพงษ์ พิลาตัน
*18 ด.ช. วีระพัฒน์ เสาเวียง

จังหวัดชัยนาท

6 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

*1 ด.ญ. วิมลภัทร เลี Mยงบุตร
*2 น.ส. เบญจณี สารภาค

จังหวัดนครนายก

7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

1 นาย ธนสิน พลทองมาก
2 น.ส. เบญจพักตร์ อ่อนกะตา

8 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

*1 ด.ญ. นฤนาถ พิมพ์รูป
2 ด.ญ. กานติมา จงใจเทศ
3 ด.ญ. วิชญาภรณ์ เสมา
4 ด.ญ. ธีรดา ฆ้องพาหุ



5 ด.ญ. วรรณวิษา ครํKากระโทก
6 ด.ช. พัทธดนย์ วังวิสัย
7 ด.ช. ธันวัฒน์ จารย์ลี
8 ด.ช. ชัชวาลย์ มะลิ
9 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ไชยสวน
10 ด.ญ. นํ Mาฟ้า เมฆขลา
11 ด.ช. มงคล สืบเพ็ง
12 ด.ช. ภาณุวัชร มากสี
13 ด.ช. ศุภสัณห์ เปตามานัง
14 ด.ช. กษมา เหลือจ้อย
*15 น.ส. ฐานิดา พิรุฬ
*16 น.ส. วราทิพย์ ยะสุริยา
*17 น.ส. พรภิมล แช่มมา
18 นาย กิติพงศ์ แจ้งฉาย
19 น.ส. ตรีสุคนธ์ อิKมจิตร
20 นาย อานนท์ มานตรี
21 นาย อนุชา คงเดชศักดา
22 นาย มนัสนันท์ ศรีสวรรค์

9 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ช. นันทวุฒิ สาลีกัน

จังหวัดนครปฐม

10 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

1 ด.ญ. พิชญาภร ฐิติกุลลดา
2 ด.ญ. ธิวา โพธิIศรี

11 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน

*1 ด.ญ. กมลวรรณ เซีKยงฉิน (online)
*2 ด.ญ. รัตนากร ปอดตัMง (online)



*3 ด.ญ. วราพร มัKนคง (online)
4 ด.ญ. ชลนิชา นกขวัญ (online)
5 ด.ญ. ณัชชา ทีปะลา (online)
6 ด.ญ. นภาดาว นาคเพชร (online)

จังหวัดนครสวรรค์

12 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

1 ด.ช. ชนม์พศุตม์ พูลเขตวิทย์ (online)
2 ด.ช. พีระพงษ์ แก้วฉิม (online)
3 ด.ช. ประสิทธิI ตีบนอก (online)
4 ด.ช. ธนวัฒน์ บัวสด (online)
5 ด.ช. ณัฐวัช ชนะภัย (online)
6 ด.ช. เอื Mออังกูร นพสูงเนิน (online)
7 ด.ช. บูรพา ด้วงคํา (online)
8 นาย พรชัย แดงเจริญ (online)
9 นาย สหรัฐ พรมชา (online)
10 นาย โสภณ สีสังข์ (online)
11 นาย ขวัญชัย สิงห์โตแก้ว (online)
12 น.ส. สมจิตรา เฉลิมพะจง (online)
13 นาย เจษฎา สอนสมนึก (online)
14 นาย วรภัทร พูลเขตวิทย์ (online)
15 นาย อํานาจ อุปพงษ์ (online)
16 นาย ชาคริต พิเศษ (online)
17 นาย นัฐพงษ์ โพธิIศรีเรือง (online)
18 นาย วิศิษฏิI มีพวง (online)
19 นาย อํานวยชัย ชมชาติ (online)

13 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

1 ด.ช. จีระพัฒน์ กระจ่างเอีKยม (online)
2 น.ส. ณัฐนิชา ชาตะเมธีวงศ์ (online)



3 น.ส. กชกร ทองคําพูล (online)
4 น.ส. ชลดา งามขํา (online)

14 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

*1 ด.ช. อภิรักษ์ ทรงทอง
*2 ด.ญ. ภฤศมาศ ศรีโชติ
*3 ด.ญ. นภัสสร ยะเสน
*4 ด.ช. ธนศาสตร์ ถิระการ
*5 ด.ช. วรัญ^ู เอมแย้ม
*6 ด.ช. อภิวัฒน์ รักศรี
*7 ด.ช. ปรเมศวร์ พูนกระโทก
*8 ด.ช. ชัยสิทธิI ศรีอารยชาติ
*9 ด.ช. พัสกร ทองดุล
*10 ด.ญ. วิภาดา พูนกระโทก
*11 ด.ญ. ชนิสา สีคํา
*12 ด.ช. แม็ก กษิดิศวรเดช
*13 ด.ช. ธนากร มุสะเกตุ
*14 ด.ช. อุณหิสส์ จันทร์ใหญ่
*15 ด.ช. สิริภิญโญ มุกดา
*16 ด.ช. อนุสรณ์ ชมพุก
*17 ด.ญ. รมย์รวิน สิงห์คําคูณ
*18 ด.ญ. เจนจิรา ทาแป้ง
*19 น.ส. พลอยมณี เปลีKยมมูล
*20 ด.ญ. สุมินตา แฟงแย้ม
*21 ด.ญ. กัญญาวีร์ วานิชวันธ์
*22 ด.ญ. ประนอม เรืKองจีน
*23 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ช่างลอง
*24 ด.ญ. อาทิตยา ทัดอยู่
25 ด.ญ. อรัญญา ทองย้อย
26 ด.ญ. ธนพร ประสานเกตุ



27 ด.ช. ภูวดล ทองไสย
28 ด.ช. ทวีศักดิI พันธ์ุใย
29 ด.ช. ชัยนันท์ จันทร์ราชา
30 ด.ช. นถพล ฟองสี
31 ด.ญ. ภัทรภร บุพพบุรุษ
32 ด.ช. ธิติพันธ์ุ อ่อนสําอาง
33 ด.ญ. จิราพร สอนทรัพย์
34 ด.ญ. บุษกร ดอกดิน
35 ด.ญ. มณีรัตน์ งอนชัยภูมิ
36 ด.ญ. สาลินี นิKมลอย
37 ด.ญ. สุภาวิตา เวชกร
38 ด.ช. ธนโชติ ขุนทอง
39 ด.ช. ภาณุพงษ์ พวงแก้ว
40 ด.ช. ธนชัย คงทวี
41 ด.ญ. สิริวิมล ใจแสน
42 ด.ญ. ธัญชนก ช่วยบุญ

15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

*1 ด.ญ. ปิยาพัชร สุขแสน
*2 ด.ช. ตะวันฉาย อุดมศรี
*3 ด.ญ. จิรัชญา นากสุข
*4 ด.ช. อเนชา สินทร
*5 ด.ญ. อภิรดี วรรณศิริวิศาล
*6 ด.ญ. กฤษณา มิตรมาก
*7 ด.ญ. สินิทรา ป้อมยุคล
*8 ด.ช. พิพัฒน์ สอาดหัว
*9 ด.ช. จักรกฤต จิตรเกษม
*10 ด.ช. ธนวัฒน์ ดีโคกน้อย
*11 ด.ช. กิตติคุณ รอดประเสริฐ
*12 ด.ญ. อภิชญา พันธุวงศ์



*13 ด.ญ. สวรรยา ทองเนียม
*14 ด.ญ. พรทิพา อาจเอื Mอ
*15 ด.ญ. อินทิรา เพ็ชรฉลู
*16 ด.ญ. ชลธิชา บุญจิตร
*17 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศรีม่วง
*18 ด.ญ. สุธานันทร์ ทองยา
*19 ด.ญ. ณิชากรณ์ ทองแถม
*20 ด.ญ. ไพลิน เขตกิจ
*21 ด.ญ. กรองทอง (ไม่มีชืKอสกุล)
*22 ด.ญ. นริศรา จันทร์กระจ่าง
*23 ด.ญ. กชกร สินอําพล
*24 ด.ญ. ศิริวรรณภา ชัยชนะ
*25 ด.ญ. หทัยรัตน์ คงไทย

16 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํZาโพใต้

*1 ด.ญ. นันทพร ชืKนชม
*2 ด.ญ. พรนภัส พุทธา
3 ด.ญ. ปิยะวรรณ คชคง
4 ด.ญ. ศิริวิภา สุขคลีK
5 ด.ช. ทวารัตน์ เดชสํารี

17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

*1 ด.ช. ซอรนันท์ ซอ
*2 น.ส. โสภาวดี หมอแจ่ม
*3 น.ส. วิภาวรรณ เหล่ารอด
*4 นาย นนธวัช งิ Mวเมน
*5 น.ส. อรวรรณ คงสําราญ
6 น.ส. เบญญภา ทรัพย์สิน

18 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์



*1 ด.ญ. ปิยะฉัตร มาระสา
*2 ด.ญ. ฐิติชญา ยงเขตการณ์
*3 ด.ญ. หนึKงหทัย นวะสิมมา

19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

*1 ด.ช. สรรเพชร คคนัมพรปวิเวก (online)
2 ด.ญ. ศิริมา จาบทอง (online)
3 ด.ช. ปภาวิชญ์ พิทยรังสิยานนท์ (online)
4 น.ส. สะโรชา อินทร์จัKน (online)
5 น.ส. อัญชัน ปุราถานัง (online)
6 น.ส. ขวัญชนก รินสอน (online)
7 น.ส. สุดารัตน์ มากคุณ (online)
8 น.ส. กชกร อินทร์ฉํKา (online)

20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

*1 นาย มกรา กึม
2 ด.ญ. ณัฐชยา กลิKนเกษร
3 ด.ญ. ณัฐิดา ฉัยยายนต์
4 ด.ญ. ชุติมา จันทร์สมบัติ
5 ด.ช. จรูญ มะลิต้น
6 ด.ญ. นิลุบล ชูวงษ์
7 ด.ช. ฐิติภัทร หาญศรี
8 ด.ช. กฤษฎา คันธชิต
9 ด.ญ. วันดี ศรีสุข
10 ด.ช. สุทิวัส เมืองลี
11 ด.ช. พิชัย เป้าศาสตร์
*12 น.ส. ชาลิสา ศิริใย
*13 น.ส. วันวิสา ชูศรีขวัญ
*14 น.ส. สิรินทรา จันทร์พูล
*15 น.ส. ณัฐนันทพร ต่วนชะเอม



*16 น.ส. ยลรดา เชยจันทร์
*17 น.ส. นันทนารัตน์ หอมชื Mน
*18 น.ส. รุ่งรัตน์ ตินชาติ
*19 น.ส. นวพร แช่มสอาด
20 นาย นนทวัฒน์ ชุ่มนํ Mาค้าง
21 น.ส. ปนัดดา วันทอง
22 น.ส. ศศิภา สอนอ่อน
23 น.ส. กิตติยา ขุนสันเทียะ
24 น.ส. ฐิตา ยอดรัก
25 น.ส. พิมพ์ณดา อัKวหงวน
26 น.ส. พัชรินทร์ แซ่ย่าง
27 นาย นิพัทธ์ เกตุบางลาย
28 นาย พงศกร พันกลาง
29 นาย นนทวัฒน์ แจ้งจงดี

21 โรงเรียนหนองโพพิทยา

*1 ด.ญ. วิภา น้อยพรม
2 ด.ญ. สุจิรา ชะนะมี
3 ด.ช. ณัฐภูมิ สมจิตต์
4 ด.ญ. ฐานิกา บุญเนตร
5 ด.ญ. สตรีรัตน์ ราชบุตร
6 ด.ญ. ชลธิชา อินทะชัย
7 ด.ญ. สุธาสินี สุวรรณเลิศ
*8 น.ส. สิริวิมล แซ่ตัa น
*9 น.ส. ชนันพร คาวี
*10 น.ส. ศิรินภา สมบัติ
*11 น.ส. ธมนวรรณ ปูชณียกุล
*12 น.ส. ประครองธรรม สวยศรี
*13 น.ส. ปาณิศา อิKมสําราญ
*14 น.ส. สุรีพร จันทร์อยู่



15 น.ส. ขวัญหทัย ฤทธิชัย
16 น.ส. ธัญญารัตน์ รณหงสา
17 น.ส. ปณิญตา ศรีจันทร์
18 น.ส. สุนันทรา ดวงสีทา
19 น.ส. พรฐิตา ประมัย
20 น.ส. อัจฉราวดี แตงร่ม

22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

*1 ด.ญ. ปภาคุณ แก้วมณี
*2 ด.ญ. ลดาวัลย์ โพธิI พิทักษ์
*3 ด.ญ. บุตรษกรณ์ ฤกษ์หร่าย
*4 ด.ญ. ภัทรศยา จันทร์สุวรรณ์
*5 ด.ญ. กมลชนก หนูพงษ์
*6 ด.ช. ณรงค์ชัย แสงทอง
*7 ด.ญ. กัญญาณัฐ มงคลสน
*8 ด.ญ. พิชชญา ยังฉิม
*9 ด.ช. อภิวัฒน์ คงแสง
*10 ด.ญ. กมลวรรณ วารินินทร์
*11 ด.ญ. กมลชนก ทองนพ
*12 ด.ญ. ปาริฉัตร ฤทธิI เต็ม
*13 ด.ญ. สุพรรณษา เกิดปาน
*14 ด.ญ. นํ Mาฝน (ไม่มีชืKอสกุล)
15 ด.ญ. ยุพารัตน์ โรมพันธ์ุ
16 ด.ญ. จีรนันท์ จันทฤกษ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

*1 ด.ช. นลธวัช อุปนันท์
*2 ด.ญ. พนิดา ยามเย็น
*3 ด.ญ. ขวัญฤทัย เชื Mอรุ่ง



*4 ด.ช. กฤษณพงศ์ ศรีอัดชา
*5 ด.ญ. อภิชญา คงสมบัติ
*6 ด.ช. จักรพันธ์ุ ขําวิจิตร
*7 ด.ญ. ขวัญหทัย คําวงษ์
8 ด.ญ. ทิพย์ญาพรรณ จันทร์ทอง
9 ด.ญ. ตรีทิพย์ แจ่มสว่าง
10 ด.ญ. พรพิมล ญาติพิบูรณ์
11 ด.ญ. สุภิชญา จันทร์ตัน
12 ด.ญ. จิราพรรณ บัวศรี
13 ด.ญ. วริญญา ศรีตระการ
14 ด.ช. โชคชัย เตปิน
15 ด.ญ. ณัชญ์ชาภัสส์ บุณรัตพันธ์ุ
16 ด.ช. ต้นกล้า แก้วภูผา
17 ด.ญ. จิรภิญญา เผ่าเพ็ง
18 ด.ญ. กุลกัญญา โค้วประเสริฐ
19 ด.ญ. ปิยะมาศ ชมกุล
20 ด.ช. ธีรภัทร ความมัKน
21 ด.ช. ปรวิทย์ บุญปาน
22 ด.ช. อภินันท์ ทองทับ
23 ด.ญ. ณัฐการุณ ทองด้วง

24 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

*1 ด.ช. เกียรติภูมิ ประทุมทอง

25 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

*1 ด.ช. ณัฏฐชัย ผ่องเกตุ

26 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

*1 ด.ญ. วีรประภา อิKมเจริญ
2 ด.ช. ธีรพัฒน์ หาบุบผา



3 ด.ญ. ยุวดี ไกรจรูญ

27 โรงเรียนวัดทางยาว

*1 ด.ญ. ประภากร พึKงจันทร์
*2 ด.ญ. ลลิตา ดอกไม้
*3 ด.ช. จักริน แน่นหนา
*4 ด.ญ. ทิพวรรณ หอกลอง
*5 ด.ช. ปิยชนน์ คานอ่อน
*6 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ มัKนคํา
*7 ด.ช. ธนกร ต้นดี
*8 ด.ช. ธนพัฒน์ โกษะ
*9 ด.ญ. ปิยธิดา สุขสุเมฆ
*10 ด.ช. ทินภัทร จันโท
*11 ด.ช. พงศภัค เกตุมุต
*12 ด.ญ. นปภา กรีชาลี
13 ด.ช. อนุชา ห่วงทอง
14 ด.ญ. พลอยมณีภัคช์ เสมอหัตถ์

28 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ_ )

*1 ด.ช. วรรณกร บุ้งจันทร์
*2 ด.ญ. ณีรนุช สืบบุญ
*3 ด.ช. ธวัชชัย วิไลแก้ว

29 โรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)

*1 ด.ญ. กัลยรัตน์ สามพ่วงบุญ
*2 ด.ญ. นํ Mาฝน คํานวนเดช
*3 ด.ญ. สิริรัตณ์ เงินยวง
4 ด.ญ. อภิสรา หะรีเมา
5 ด.ญ. นํ Mาอ้อย คงปาน
6 ด.ช. อภิสิทธิI เริงทรัพย์



7 ด.ญ. อังสุมา การสมทบ

30 โรงเรียนสาคลีวิทยา

*1 ด.ช. ธีรพงศ์ เกตุกาญจโน

31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ_ "

*1 ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว
*2 นาย วรวิชร์ ทรัพย์สิริ
*3 น.ส. ศิริมล กิจวรรณี
*4 น.ส. กัญญารัตน์ สืบบุญ

32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

*1 ด.ช. โรจน์ศักดิI  ชาวยศ (online)
2 ด.ช. อัษฎาวุฒิ ย่างแก้วสกุล (online)

จังหวัดพิจิตร

33 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

*1 น.ส. ธิยาภรณ์ ภูท้วม (online)
2 น.ส. รุจิษยา ศรีนา (online)
3 น.ส. นพวรรณ ประสมทอง

34 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

*1 ด.ช. ดนัยเทพ เจริญศรี
2 ด.ช. เมธา บุญคง
3 ด.ช. พนิตนันท์ รังสัง
4 ด.ญ. สาวรินทร์ อุทธิยา

35 โรงเรียนตะพานหิน

1 ด.ญ. อริสา ฉายศรี



36 โรงเรียนทุ่งโพธิ_ พิทยา

*1 ด.ญ. ธิดาพร ชาญสนาม
2 ด.ช. พีรพัฒน์ สุวรรณภักดี
3 ด.ช. วีระชัย ทะวงค์นา
4 ด.ช. ธัญญธร กันดี
5 ด.ช. มงคล จําปาศรี
6 ด.ญ. ณัฏฐนิฐ เขียวเนตร
7 ด.ญ. วรัญญา ด่อนหมากหยิบ
8 ด.ญ. นภัสสร ทองศรี
9 ด.ญ. ธิตินันท์ อินเพลิน
10 ด.ญ. สุภัสสรา วงษ์แก้ว
11 ด.ญ. อวิกา ต่ายทอง
12 ด.ญ. วราพร โตมา
13 ด.ญ. รุ่งนภา แพรศรี
14 ด.ช. พลภัทร หนูอ้น
15 ด.ช. ณัฐวุฒิ โคตรธรรม
16 ด.ช. ชลธาร สีเงิน
17 ด.ช. ปรัชญา บุตรเจริญ
18 ด.ช. สิวานนท์ ประเสริฐ
19 ด.ช. พงศธร แก้วมูลษา
*20 นาย รัฐพงศ์ ดิษฐเกษร
*21 น.ส. วิรัชยา โม้น้อย
22 นาย พิพัฒน์ จันทร์สอน
23 น.ส. ณัชชา หงษ์ดวง
24 น.ส. สาวิกา สนเจริญ
25 นาย ธํารงวุฒิ ศรัทธาคลัง

37 โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*1 ด.ญ. วรรณกร อินปินตา (online)
*2 ด.ญ. นิลยา แสงทอง (online)



*3 ด.ญ. นวลวรรณ ดรพล (online)
*4 ด.ญ. พรทิมา เครือฟัก (online)
5 ด.ญ. ธัญจิรา จันทรประภาพ (online)
6 ด.ญ. อริศรา พรหมเมือง (online)
7 ด.ญ. พรประภา หวังผลกลาง (online)
8 ด.ช. เมธพนธ์ ชืKนปาน (online)
9 ด.ญ. ฐิติวรดา ธรรมมา (online)
10 ด.ญ. สุธาทิณี หุ้ยหอม (online)
11 ด.ญ. สโรชา บุญเนตร์ (online)
12 ด.ช. ปฏิหารย์ มหัทธนานนท์ (online)
13 ด.ญ. เจนสุดา พักกระสา (online)
14 ด.ญ. ชฎาพรรณ ซิ MมอิKม (online)
15 ด.ช. อภิธาร สุดใจ (online)
*16 นาย อดิศร ชูประสิทธิI (online)
*17 นาย วทัญ^ู ผูเหล็ก (online)
*18 น.ส. จุฑาภรณ์ หมายเทียมกลาง (online)
*19 น.ส. แพรวขวัญ ดรพล (online)
*20 น.ส. ดวงธิดา ศิลาพจน์ (online)
*21 น.ส. เสาวรัตน์ แสงทอง (online)
*22 นาย พสธร พิทักษ์อร่ามวงศ์ (online)
*23 น.ส. ธัญญา กลํKาทวี (online)
*24 น.ส. วาสนา อาสาขัน (online)
*25 น.ส. ทับทิม แซ่เส็ง (online)
26 น.ส. รัตนาวรรณ ลึกถาวร (online)
27 น.ส. ฐิดาภา เนียมชาวนา (online)
28 นาย ธนภัทร แสงจิรสิน (online)
29 น.ส. นันทิกานต์ โพธิIยอด (online)
30 น.ส. ทักษพร สายเทียน (online)
31 นาย สุชินดา พรกิจ (online)
32 น.ส. ภัณฑิรา บุญปัMน (online)



33 น.ส. วีระดา เทศขํา (online)
34 น.ส. กานต์สิริ ทาทอง (online)
35 น.ส. กุศลิน ทาทอง (online)
36 น.ส. นันทนา แช่มสกุล (online)
37 นาย เจษฎา ผู้กําจัด (online)
38 น.ส. พิชาดา สุวรรณสนธิI (online)
39 น.ส. วันวิสา วัณธุวัฒน์ (online)
40 น.ส. วริศรา อํKาอําพร (online)
41 น.ส. อรุณรัตน์ ทองยิ Mม (online)
42 น.ส. จุฑามาศ พรเจริญ ฤทธิI  (online)
43 น.ส. ศศิกานต์ ปานสวัสดิI (online)
44 นาย ณัฏฐ์ นาคนิล (online)
45 น.ส. สรียา รัศมีจันทร์ (online)
46 นาย ราชศักดิI เมฆจันทร์ (online)

38 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

*1 ด.ญ. อริณยากรณ์ อัศวีนารักษ์
*2 ด.ญ. อรณิชา สารไสยา
3 ด.ญ. สุพิชชา เพ็ญนคร
4 ด.ญ. อชิตะ จันทร์เหลือง
5 ด.ญ. นพสรณ์ เดชจบ
6 ด.ญ. กชกร พวงทอง
*7 น.ส. พรพรรษา เอกจิต
*8 น.ส. ณัฐปภา เจริญวุฒิกุล
9 น.ส. ชุติกาญจน์ บุญยัง
10 น.ส. วรรณนภา ทองยอดอินทร์
11 น.ส. ยุพาวดี นวดนาง
12 น.ส. อรพิมล เทีKยงธรรม
13 น.ส. อรณิชา มหาพันธ์



39 โรงเรียนบางลายพิทยาคม

1 ด.ช. ชัยยุทธ อินทองชู
*2 น.ส. วันเฉลิมพร วันเชาว์
*3 น.ส. นุชนางค์ นครประสาท
*4 น.ส. ศศิกานต์ สิงหะคเชนทร์
5 นาย ธนโชติ เกตุบางลาย
6 น.ส. พกาวรรณ กรพรม
7 น.ส. คะนึงนิจ อยู่สุข
8 น.ส. จิดาภา ชูจิตร
9 น.ส. พัชรี โพธิIทอง
10 น.ส. วนิดา บัวหล้า
11 นาย จงรัก เอีKยมพร
12 น.ส. ภัทรสุดา อ่องเภา
13 น.ส. นิรดา เทีKยงทิศ

40 โรงเรียนบ้านวังพร้าว

1 ด.ญ. อรทัย สระทองแก้ว (online)
2 ด.ญ. จิรนันท์ แย้มยิ Mม (online)
3 ด.ญ. บวรรัตน์ ยืนยงค์ (online)
4 ด.ช. ธันวา จาดเมือง (online)
5 ด.ช. ธีรศักดิI ทองเชื Mอ (online)
6 ด.ช. ชนกนันท์ ประจญหาญ (online)
7 ด.ญ. กมลพรรณ แก้วดก (online)

41 โรงเรียนโพธิ_ ไทรงามวิทยาคม

1 นาย ดนัย หยอดตา
2 น.ส. จิตรทิวา รอดจัตุรัส

42 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

*1 นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร และ ด.ช.นที นํMานวล



*2 ด.ญ.ณัฐพร พัฒนผล และ นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร

*3 ด.ญ.ภัทรมน สุขเทศ และ นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร

43 โรงเรียนวังก้านเหลือง

*1 ด.ช. ปฐมพงษ์ อาจหาญ (online)
2 ด.ญ. กรวรรณ นุชเทียน (online)
3 ด.ช. ภาคิน แก้วสอน (online)
4 ด.ญ. พรทิพา เสนาพรม (online)
5 ด.ญ. อริสรา อุ่นยา (online)
6 ด.ญ. ฐิตานันท์ แตงเล็ก (online)
7 ด.ญ. สุภัสสร เขียวขํา (online)
8 ด.ช. มนต์มนัส ทับมี (online)
9 ด.ช. ธนาธิป อ้อยแก (online)
10 ด.ช. บุณพจน์ เณรเถา (online)
11 ด.ช. ชนพล ลําน้อย (online)

44 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

1 ด.ญ. กัญญาพัชร ทองหยอด (online)
2 ด.ญ. ฐิติมา ดํารงค์ศรี (online)
*3 น.ส. วริศรา บัวหลวง
*4 นาย สรวิชย์ จันทร์รวม
*5 นาย โชติกา บุญเกิด
*6 น.ส. สุภัสสร น้อยพันธ์

45 โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า

1 ด.ญ. รุ่งไพลิน ขําแก้ว
2 ด.ญ. มนัญญา หมู่ศึกศรี
3 ด.ญ. ชลณิชา พุ่มเผย
4 ด.ช. ธนวัฒน์ จันทะขิน
5 ด.ญ. นิศามณี พรมมา



6 ด.ญ. มาริษา ทรัพย์เมฆ
7 ด.ญ. อาฐิติญา บัวนวล
8 ด.ญ. สุพัชชา อินทร์แตง
9 ด.ช. ภูวดล อินทโชติ
10 ด.ช. ปรมินทร์ แจ่มศรี
11 ด.ญ. กานต์ชนิต พรมแดง
12 ด.ญ. สุภาวดี ดิษฐทอง
13 ด.ญ. สุวรา หมืKนพรมมา
14 ด.ญ. สุวิมล ใจจํานงค์
*15 นาย พีรวิชญ์ ดิษทอง
*16 น.ส. กรกมล กระสังข์
*17 นาย วรพล บุญคุ้มอยู่
*18 นาย อภิรักษ์ แสงรัตน์
*19 นาย วรวุฒิ กุลจันทร์
20 น.ส. วนิตา เสน่หา

46 โรงเรียนวัดวังแดง

*1 ด.ญ. วรกัญญา ยุติธรรม (online)
*2 ด.ญ. ปนัดดา ถอดศรี (online)
*3 ด.ญ. กรวรรณ ไพศาลธรรม (online)
4 ด.ญ. พิมพ์วรีย์ ทองสุข (online)
5 ด.ญ. ศลิษา จุ้ยเย็น (online)
6 ด.ญ. ลักษิกา หะนุ (online)
7 ด.ญ. ศศิชา ศรีพุฒ (online)
8 ด.ญ. แพรวพราว นาคสุข (online)
9 ด.ญ. กิตติกา ตุงกระโทก (online)
10 ด.ช. พีระศักดิI เครือบุตร (online)
11 ด.ญ. ตุลยดา ดอกพวง (online)
12 ด.ช. สราวุฒิ เทพหมอยา (online)



47 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

1 ด.ญ. นีรชา จันทร์หอม
2 ด.ญ. ภิญญดา คงสิบ
3 ด.ญ. ปรียานุช เดชบวรอมร
*4 น.ส. เนาวรัตน์ ปรางทอง
*5 น.ส. ศุภิสรา มีธรรม
*6 น.ส. รัตน์ดาว ยะใจ
*7 น.ส. ญาณัจฉรา ผึMงอุ่น
*8 น.ส. ชืKนชนก ลาปะ
*9 น.ส. หนึKงนุช ถาวรรัมย์
*10 น.ส. นภัสสร ผึMงอุ่น
*11 น.ส. วันวิสาข์ เชียงสา
*12 น.ส. ภาวิดา เขียวยิKง
*13 น.ส. อภิญญา พันชนะ
*14 น.ส. มรกต ทรัพย์ประเสริฐ
15 น.ส. นิณัฐชา สุขหนุน

จังหวัดพิษณุโลก

48 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

1 น.ส. รุจิรา หมีนิKม
2 น.ส. พิชานันท์ อะโนราช
3 น.ส. มธุรดา โตหุ่น
4 น.ส. ศิริประภา บํารุงดี
5 น.ส. ณัฐวดี ปิK นสกุล
6 น.ส. เยาวภา สุขโชติ
7 นาย เอกรักษ์ บัวกลอย
8 น.ส. สุภาพร สาลีกร
9 นาย ธนวัฒน์ บุญด้วง

49 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง



*1 ด.ญ. ชลธิชา บุญยัง
*2 ด.ญ. ธัญชนก สาดสี
*3 ด.ญ. ศรันย์พร รุจิโฉม
*4 ด.ญ. ชมพูนุท ชุมภู่
*5 ด.ช. ธนกฤต ศรีธรรมมา
*6 ด.ญ. กิตติวรรณ สมบัติ
*7 ด.ช. ศิวัฒน์ กันยาประสิทธิI

8 ด.ญ. ลักษมี ทองสีดํา

50 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

*1 นาย พงศธร ธํารงปฏิภาณ

51 โรงเรียนหนองพระพิทยา

1 ด.ญ. อาทิตยา เขียวงาม
2 ด.ญ. ยุวดี กุลประดิษฐ์
3 ด.ญ. ธัญชนก จันทร์ลอย
4 ด.ญ. ชลธิชา ชาวเวียง
5 ด.ช. ยศธร ธาตุเงิน
6 ด.ญ. ญาจารี บุญมา
7 น.ส. นฤมล โยไธสง

จังหวัดเพชรบูรณ์

52 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

1 ด.ญ. สุพัตรา นาพรม
2 น.ส. กัญญารัก พรมสี
3 น.ส. จินตนา โสมกา
4 น.ส. วิราศินีย์ อุ่นธง
5 น.ส. ชนัญชิดา แสนโน
6 นาย อภินันท์ อิสารพายุห์
7 น.ส. ฐิติรนา สุฤทธิI



8 นาย ศักดา ทับกลัด
9 น.ส. ชลธิชา พิมพ์หวด
10 น.ส. กัญญาณัฐ คําดี

53 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

1 ด.ญ. ชาลิสา ทนทาน
2 ด.ญ. นภัสภรณ์ จันทร์ต้น
3 ด.ช. รังสิพล กัลยาสาย
4 ด.ช. ภูวดล คงพรหม
5 ด.ญ. ศศิธร กําลา

54 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

1 น.ส. บุษราคัม โคตรทอง
2 น.ส. สุนิชา แก้วสา
3 นาย ธีรพล วงษ์ประกรคํา
4 น.ส. เกศรินทร์ บุญคํา
5 นาย รัตนโชติ ทองคต
6 น.ส. มณีรัตน์ กองเมือง
7 นาย คมชาญ เคนวงษ์
8 น.ส. วิศรุตา ตะกรุดวัด
9 น.ส. ณัฐชยา มีสนุ่น

55 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย

1 น.ส. รัชดา แซ่ลี (online)

56 โรงเรียนบ้านนํZาชุน

1 ด.ญ. ธิวาพร คําไร
2 ด.ญ. ศิริรัตน์ คําไร
3 ด.ญ. วรรณภา ขวัญยืน
4 ด.ญ. อรไพลิน แร่เงิน



5 ด.ญ. รังสิมา ด้วงพรม

57 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

*1 ด.ญ. ณฤดี วัชรเมธาวี
*2 ด.ญ. พลอยฉัตร จูมสันเทียะ
*3 ด.ญ. ชุติมา แสงเพชร
*4 ด.ญ. อรวรรณ จันทร์เตืK อย
*5 ด.ญ. รุ่งลาวัลย์ อยู่เสดียง
6 ด.ญ. สุพัฒตรา จัKนเจิม
*7 นาย ณัฐพงศ์ จักคําเต็ม
*8 น.ส. เยาวรักษ์ พักตรใส
*9 น.ส. จตุพร อินทร์รอด
*10 น.ส. อรอมล บุตรดี
*11 น.ส. สิริพร ภู่เทศ
*12 นาย ธนวันต์ เหล็กเลย
*13 นาย ณัฐพงศ์ พูลเกลีMยง
14 นาย จุลจักร ชัยชนะ

58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

1 น.ส. อรัญญา คอนสาร
2 น.ส. กัลยรัตน์ แซ่สง
3 น.ส. ชรารัญช์ แซ่ลี

59 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

*1 ด.ญ. ศิริจันทร์ สีสันงาม
*2 ด.ญ. ฐิติยา พรมตู้
*3 ด.ญ. ลักษิกา บุสิงห์
*4 ด.ญ. วารุณี ไร่ดี
5 ด.ญ. จันทราทิพย์ เรืองศิริ
*6 น.ส. กัญจนพัชร์ สําราญ



60 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

*1 น.ส. กานต์พิชชา ชะนุดรัมย์
*2 ด.ญ. รุ่งนภา อินทร์เจริญ
*3 ด.ญ. ชญาภา วาชัยศรี
4 ด.ช. ศรัณย์ภัทร ธิวัง
5 ด.ญ. กันต์ญาณินท์ สีสมุทร
6 ด.ช. สุกฤษฎิI โคกสันเทียะ
7 ด.ช. ณัฐพัฒน์ กรินทะ
8 ด.ช. ภานุพงศ์ พาชมโฉม
9 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วรรณกิจ
10 นาย นนทวัฒน์ เย็นฉํKา
11 ด.ช. นพณัฐ สองสี
12 ด.ญ. นลัทพร อบปิK น
13 ด.ญ. ฐิติมา จันทร์งาม
14 ด.ช. ภาณุวัฒน์ จันทร์พุดซา
15 ด.ช. วิศวะพล เกียมขุนทด
16 ด.ญ. นภัสรส วันหลุมข้าว
17 ด.ช. ธีรภัทร์ ด้วงขาว
18 ด.ญ. นภัสวรรณ วันหลุมข้าว
19 ด.ช. อติคุณ นะสกุล
20 ด.ญ. กัลญา ฟูบุญมา
21 ด.ญ. วรัญญา พูนสุวรรณ์
22 ด.ญ. ทักษอร กล้วยทอง
23 ด.ญ. ณัฐธิชา นาคํา
24 ด.ญ. ศุภากร ชาติกรณ์
25 ด.ช. ชัชวาล เสือโต
26 ด.ญ. ฐานิดา เคารพ
27 ด.ญ. ฐานิตา เคารพ
28 ด.ช. สุเมธ คําเขืKอน



29 ด.ญ. เสาวเรศ วรรณโภชน์
30 ด.ญ. พิชชาภา พิมพ์สวัสดิI

31 ด.ช. พันธดนย์ หมอนไหม
32 ด.ญ. กัลยรัตน์ จันทร์เพ็ง
33 ด.ญ. พิมพ์ทิพย์ พิมดี
*34 น.ส. แพรพลอย จันทร์เพ็ญ
*35 นาย เศรษฐพงศ์ เดชเรืองฤทธิI

*36 น.ส. กนกพร ดวงจิตร
*37 น.ส. นํ Mาฝน ชมชายผล
*38 นาย ธนาโชค เกษมหา
*39 นาย อภิวัฒน์ อิKมทองดี
*40 นาย ธัทชัย บุบผาโต
*41 น.ส. กรรณิกา ทัKงสันเทียะ
*42 นาย ชัยศิริ เทียมทอง
*43 นาย พันธกานต์ ชํานิประดิษฐ์การ
44 นาย ธันวา แปงวัด
45 น.ส. ณัฐณิชา ม่วงสุข
46 น.ส. สุจิตรา อินทร์จันทร์
47 น.ส. เกศศินี วรรณภาค
48 นาย เจษฎา ดําจร
49 น.ส. จิรัฐติกาล บุญยี

61 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

*1 ด.ช. ปกร ศิริกาญจนพงศ์
2 ด.ญ. กันยาลักษณ์ หันธนู
3 ด.ช. รัตนากร ลาคํา
4 ด.ญ. ปริยาภัทร โทนเทียน
5 ด.ญ. ภักตร์พิมล จันทา
6 ด.ญ. ตรีทิพย์ รักมะณี
7 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองแจ่ม



8 ด.ญ. นันท์นภัส ขนขํา
9 ด.ช. ศุภฤกษ์ เมืองตัน
*10 นาย ศักดิธัช เชนยะวณิช
*11 น.ส. ศศิพักตร์ รักโถ
*12 น.ส. ชาลิสา พิมพ์เสนา
*13 นาย เกียรติศักดิI บุญเพ็ชร
*14 น.ส. ศิรภัสสร เชนยะวณิช
*15 น.ส. พัชรพร คําย้อม
*16 นาย ณัฐวุฒิ บุญยืน
17 นาย จีระศักดิI ทาสุวรรณ
18 น.ส. ปวันรัตน์ สีหะวงษ์
19 น.ส. วันวิสา ชัยวัน
20 น.ส. นันทัชพร บุญยอย
21 น.ส. พัชราภา สีม่วง
22 น.ส. นันท์ธีรา บุญสิงห์
23 น.ส. สุตาภัทร นวสุจินดา
24 น.ส. พรฉวี บุญสิงห์

จังหวัดลพบุรี

62 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

*1 น.ส. ปรารถนา ชูแสง
2 น.ส. พิทยาภรณ์ เจริญขํา

63 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

*1 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ขวานบุตร
*2 น.ส. พัศรา ศรีขุนทด
*3 น.ส. อรณิชา สอนมาลา

64 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

*1 ด.ญ. วรัทยา สงวนสุขสกุล



*2 ด.ญ. กฤติญาณี กิKงโพธิI

*3 ด.ญ. เอวิตรา นะมา
*4 ด.ญ. ทิพยนารี บัวชุมสุข
*5 ด.ญ. พิชญาพร ชูคะรัมย์
*6 น.ส. จันทร์สุดา เรืองวิเชียร
*7 น.ส. ณัจฉรียา หวานฉํKา
*8 นาย รชตะ มีสกุล
*9 น.ส. ชฎาภา ฉิมเล็ก
*10 น.ส. กิKงแก้ว ขิมโพธิIกลาง
*11 น.ส. ชุติกาญจน์ ปัMนโต
*12 น.ส. ลักษณารีย์ เสาะแสวง
13 น.ส. นภาสินี วงษ์บา

65 โรงเรียนนิคมลํานารายณ์

*1 ด.ญ. ศิรภัสสร ประโคทัง
*2 ด.ญ. ภัทมล ศรีคูณ
*3 ด.ญ. ชาติรส บํารุงชน
*4 ด.ช. กันต์ธีร์ บุญลีM
*5 ด.ญ. สุวรรณี กลิKนหอม
*6 ด.ญ. เยาวลักษณ์ พานทอง
*7 ด.ญ. จารุณี มาเยอะ
*8 ด.ช. เศกสรรค์ เกณฑ์ขุนทด
*9 ด.ญ. นารีรัตน์ อําไพนอก
*10 ด.ช. ธนพร ปลายนา
*11 ด.ช. ปฏิภาญ วงศ์ไชยา
*12 ด.ช. วิชยุตม์ กองสนธิI

*13 ด.ช. ศุภกร กุลพิมาย
*14 ด.ช. ศุทรา กุลพิมาย
*15 ด.ญ. ขวัญข้าว จันทร์หอม
*16 ด.ญ. ศุภณัฐ คลํKาอ๊อด



*17 ด.ช. อุเทนท์ สืบราษฎ์
*18 ด.ญ. รุ่งไพรินทร์ อินพัดสี
19 ด.ญ. นัยณา ชมสุข
20 ด.ญ. จารุวรรณ มะธิปิไข
21 ด.ช. นิธิกร เพ็งบุญ
22 ด.ญ. ทิฆัมพร คล้ายคลึง
*23 นาย สหพัฒน์ จําเนียรสุข
*24 นาย สมยศ เรือนเพชร
*25 น.ส. จริณพร ทองสมบัติ
*26 น.ส. ปิยวรรณ เรือนเพชร
*27 น.ส. ศุภลักษ์ ช่อประดับ
*28 นาย อุทิศ สืบราษฎ์
*29 น.ส. ณัฐธยาน์ ฟองดี
*30 น.ส. รัชติกาญจน์ ใสสุข
*31 นาย ปิยะมินทร์ พันธุรัตน์

66 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

*1 ด.ญ. ทรายขวัญ พุ่มพวงแก้ว
*2 ด.ญ. ปัทมา ถีระแก้ว
*3 ด.ญ. สุตาภัทร นกศักดา
*4 ด.ช. อนุวัต อ่อนน้อม
*5 ด.ช. พีรพัฒน์ ปิK นวันนา
*6 ด.ช. สุเมธ คําพิลา
*7 ด.ช. ธนพล รักษาพล
*8 ด.ญ. อรพรรณ ทองคํา
*9 ด.ช. ปตะพี ภากระจ่าง
*10 ด.ญ. ญาดา สันโดษ
*11 ด.ญ. มณีวรรณ สุทธิกุล
*12 ด.ญ. พิมพ์ธิดา บัญญัติ
*13 ด.ช. อาทิตย์ ปาลวัฒน์



*14 ด.ช. ชานนท์ โห้ธัญญะการ
*15 ด.ญ. ภัสสร ผ่องเกตุ
*16 ด.ญ. ปัทมา รัตนวงษ์มงคล
*17 ด.ญ. รวีวรรณ พรมมา
*18 ด.ญ. วีณา อ่องเจริญ
*19 ด.ญ. กมลวรรณ สวยขุนทด
*20 ด.ช. ธนากร เรือนวิไล
*21 ด.ช. ชนะภัย คําอยู่
*22 ด.ช. กรองเกียรติ บุญสนอง
*23 ด.ช. ทรงพล แก่นจันทร์
*24 ด.ช. อธิเบศ สอนเคน
*25 ด.ญ. ฐิตวรรณ แก้วสว่าง

67 โรงเรียนบ้านบัวชุม

*1 ด.ญ. ณัฐนิชา วงษ์สา
*2 ด.ญ. อรปรียา โม่งแสวง
*3 ด.ญ. เบญจวรรณ ศิริวัฒน์
*4 ด.ช. สิทธิพล ขําอุปถัมภ์
*5 ด.ช. ณรงค์ฤทธิI พุดอุบล
*6 ด.ญ. วชิราภรณ์ บุญศรี
*7 ด.ญ. ณิชนันทน์ ปัMนพร
*8 ด.ญ. ศรวณีย์ บุญเพิKม
*9 ด.ญ. ณัฐชา สุระอํานาจ
*10 ด.ช. ภัทราวุธ ศรีสมบัติ
*11 ด.ช. สุริยา ปิจัตุรัส
*12 ด.ญ. กรรณิการ์ กาญจนา
*13 ด.ช. พิชญาพร ใจศร
*14 ด.ญ. พรชิตา จันทร์สิงห์
*15 ด.ญ. ธัญชิดา รัตนนิคม
*16 ด.ญ. พรรนิภา สีดี



*17 ด.ญ. โสภา จันทร์สิงห์
*18 ด.ช. บัณทิต บ่อมีสุข
*19 ด.ช. ชยังกูร โพธิI ดํา
*20 ด.ช. ปัญญวรรธน์ บํารุงเพืKอน
*21 ด.ญ. ศิริวรรณ รู้การนา
*22 ด.ญ. ธัญวดี สีดี
*23 ด.ญ. อิสริยาพร อนุกูล
*24 ด.ญ. นราพร ดอนประดู่
*25 ด.ช. ณัฐดนัย ใจบริสุทธิI

26 ด.ญ. ศิรินภา รู้การนา
27 ด.ญ. ดาราวรรณ บุญงาม
28 ด.ญ. สุพิชชา เอ้าสูงเนิน
29 ด.ญ. ดวงดาว มีนาค

68 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว

*1 ด.ช. นครินทร์ อันชืKน
*2 ด.ช. ณัฐนันท์พร รอดตาเสน
*3 ด.ญ. สุทธิดา แถวไธสง

69 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

*1 ด.ช. พงษ์ศักดิI ศรีวังพล
*2 ด.ญ. พิชชาภา ปัดไทสง
*3 ด.ช. พิทักษ์ กรไธสง
*4 ด.ช. ศิวกร กะวะนิช
*5 ด.ช. ปิยพงศ์ สงสระเกตุ
*6 ด.ญ. กุลธิดา ดวงจันทร์
*7 ด.ญ. สิริกัญญา กุ่มถาวร
*8 ด.ญ. พัทธีนันท์ แซ่โค้ว
*9 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมสุข
*10 ด.ช. อภิรักษ์ ฉายศรี



*11 ด.ช. ภูมิภาส แจ่มจ้า
*12 ด.ญ. ธวัลรัตน์ บุญเลิศ
*13 ด.ญ. ชนาภา ทองคําโพง
*14 ด.ญ. สุวรรณี สนิทมาก
*15 ด.ญ. จิรกัญญา ฉิมสุนทร
*16 ด.ญ. กัญญาวดี แย้มเทศ
*17 ด.ญ. จรัญญา เหล็กเขียว
18 ด.ช. จักรภัทร มีสกุล
19 ด.ช. ณัฐพนธ์ รักสกุล
20 ด.ช. วีระ กรไธสง
21 ด.ช. เมธัส นาประกอบ
22 ด.ช. ชัยพล ทาธิแสง
23 ด.ญ. ปาริชาต สุขน้อย
24 ด.ญ. สุชัญญา จินดารัตน์
25 ด.ญ. สายนํ Mา แย้มเทศ
26 ด.ช. อัคคพล สงสระเกตุ
27 ด.ช. ภูตะวัน อารีย์
28 ด.ช. วิษณุ สุกวัน
29 ด.ช. ฉัตรชัย คําภูแสน
30 ด.ญ. พิมพ์พิศา พิมพ์อุบล
31 ด.ญ. อุสรา พรหมวิจิตร

70 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

*1 ด.ญ. แพรวา โชติช่วง
*2 ด.ช. ชยากร น้อยมหาพรม
3 ด.ช. ภัทรพงษ์ แสนประดิษฐ
4 ด.ญ. วิชชุดา พึKงเย็น
5 ด.ช. ปิยะวิศว์ อ้นเกษม
6 ด.ช. จีรภัทร เจริญมาก
7 ด.ช. ปฐพี แจ่มใส



8 ด.ญ. สกาวรัตน์ บุญชืKน
9 ด.ช. ชัยวิชญ์ อินทร์ฉํKา
10 ด.ญ. ธนภรณ์ เครือดี
11 ด.ช. ศุภกร ศรสวรรค์
12 ด.ช. สิทธิศักดิI โหนกขุนทด
13 ด.ญ. อริญชยา ใจวิชา
14 ด.ช. อนณ หาญรุก
15 น.ส. อภิรมย์ กระจายกลาง

71 โรงเรียนพัฒนานิคม

1 น.ส. สีดาพร เจริญสลุง

72 โรงเรียนลําสนธิวิทยา

*1 ด.ญ. พรนภา วิหคเหิร
*2 ด.ญ. วิรดา ราษฎร์กลาง
*3 ด.ญ. ปาริตา สิงห์เถืKอน
*4 ด.ญ. แพรวา ภูสมนึก
*5 ด.ช. วิชชุกร แก้วนวล
*6 ด.ญ. ณัฐวิภา ภูสมนึก
*7 ด.ญ. อาทิตยา สุยะใหม่
*8 ด.ญ. ณัฐกมล ไทยสมิง
9 ด.ญ. นันทิตา ประพาน

73 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

*1 นาย อภิรักษ์ น้อยใหญ่
*2 น.ส. ธนัญญา จันทร์อุไร
*3 น.ส. อาทิตยา นาคทอง

74 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ปาณรวินท์ มีทา



75 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

1 ด.ญ. ณัฐนันท์ ทรัพย์เอีKยม
2 ด.ญ. ณัฐวราภรณ์ ศรเล็ก
3 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ทับสกุล
4 ด.ญ. สุกัญญา ทับทิมทอง
5 ด.ญ. สุมณฑา พวงสมบัติ
6 ด.ญ. ปาริชาติ ปัจฉิม

จังหวัดสมุทรสาคร

76 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

1 น.ส. ทิพรัตน์ คําสมมาท (online)
2 น.ส. ธนิดา ศรีนิเวศน์ (online)
3 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน (online)
4 น.ส. พัชริดา ต้นโพธิI (online)

จังหวัดสมุทรสงคราม

77 โรงเรียนถาวรานุกูล

*1 ด.ช. นิติภูมิ แก้วสืบ
*2 ด.ญ. อชิรญา คณา
*3 ด.ช. อนุพงศ์ แสนเจริญสมบัติ
*4 ด.ญ. ชนกนิกานต์ คําควร
5 ด.ช. ชาคร ยุระเกตุ
*6 น.ส. ปริชญา อยู่เย็น
*7 นาย ภูตะวัน แก้วสืบ

จังหวัดสระบุรี

78 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

1 ด.ช. วันชนะ เดชดี
2 ด.ญ. พัทธนันท์ พิศพานต์



3 น.ส. กรกัญญา เพชรไทย
4 น.ส. ปวันรัตน์ โคตรบุปผา
5 นาย ชินวัตร สุขเรือน
6 นาย ไพศาล ไชยเลิศ
7 น.ส. คุนัญญา กลิKนแก้ว

จังหวัดสิงห์บุรี

79 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

1 ด.ญ. ฐิดาภา กองสี
2 ด.ญ. ชาลิสา ฤทธิI เดช
*3 น.ส. กนกวรรณ สระสม

80 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. สุปราณี คุ้มครอง

จังหวัดสุโขทัย

81 โรงเรียนท่าชัยวิทยา

*1 ด.ช. จิรภัทร องอาจ
*2 ด.ญ. ธัญญรัตน์ พยัคภาพ
*3 ด.ช. พศิน กองโยค
4 ด.ญ. พัชรพร ประชัน
5 ด.ญ. ณัฐกานต์ กล่อมยิMม
6 ด.ญ. จารุกัณฑ์ นิKมนวล
7 ด.ญ. พนิดา โพธิI รี
8 ด.ญ. ชลธิชา โพธิI รี
9 ด.ช. จิรศักดิI เข็มเงิน
10 นาย ธนู อินทรี
11 น.ส. มนรดา วินิจ
12 น.ส. กานต์พิชชา ถาวร
13 น.ส. วิมุทรา อินทร์ศวร



14 น.ส. กนกพร ยิ Mมจู
15 น.ส. ชลธิชา ทรัพย์พร้อม

82 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

1 ด.ช. อิทธิ อ่อนละมูล
2 ด.ช. ดิชพงศ์ ค้างคีรี
3 ด.ช. อวิรุทธ์ คําคุ้ม
4 ด.ช. จิรพัส น้อมเศียร
5 นาย วัชระ นึกชนะ
6 นาย สิทธิชัย มณเฑียร
7 น.ส. จตุพร เสือสุไพ
8 นาย ทักษ์ดนัย เชื Mอเถาว์
9 น.ส. กัณทิมา ดนตรี
10 น.ส. ณัฐธิดา นํ MาใจมัKน
11 น.ส. พลอยชมพู นารี
12 น.ส. พรสิริ หัตถา

83 โรงเรียนบ้านผาเวียง

1 ด.ช. ก้องตะวัน ปานซัง

84 โรงเรียนบ้านแม่เทิน

*1 ด.ญ. ปางวาด สงวนศรี
*2 ด.ญ. กุสุมา แก้วปา
*3 ด.ญ. นฤมล บุญมาก
*4 ด.ญ. ศิรประภา หมืKนปราบ
*5 ด.ญ. รินลดา แก้วปา
*6 ด.ช. เจษฎากร ศฤงคาร
*7 ด.ญ. ศุภิสรา จันทร์มา
8 ด.ช. อภิสิทธิI ฉํKาศิริ



85 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

*1 ด.ญ. ธันญาลักษ์ ปัญญามูล
*2 ด.ญ. วริศรา รอดเย็น
*3 ด.ญ. ณรัญญา ปันดิ
*4 ด.ช. สุรพงษ์ สายยศ
*5 ด.ญ. พิชญ์สินี ถุงคํา
*6 ด.ญ. ณัฐพร นาคบัว
*7 ด.ญ. สุพิชญา รอดอยู่
*8 ด.ญ. พิมพ์ชนก มิKงอ่อน
*9 ด.ญ. ชรินรัตน์ แหลมหลัก
*10 ด.ญ. นิชา เมืองมูล
*11 ด.ญ. นันทิตา ประสพ
*12 ด.ช. นรีกฤต โปธาตุ
*13 ด.ช. ณัฐวุฒิ เสาร์เนตร
*14 ด.ช. ฐิติกร ไขรัศมี
15 ด.ญ. แพรวา กําเหมาะ
16 ด.ญ. อมรรัตน์ วงกลม
17 ด.ช. ณัฐดนัย ทองเชิด

86 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

*1 ด.ช. นิพนธ์ ชัยสกุล
*2 ด.ช. ปฏิภาณ สุขอร่าม
*3 ด.ช. ธีรนัย ชํานาญ
*4 ด.ญ. ธวัลรัตน์ สุขบุญ
*5 ด.ช. นิพล เณรเอีKยม
*6 ด.ช. ธนวัฒน์ ฟักมี
*7 ด.ช. ยศพัฒน์ เกิดนาค
8 ด.ช. กมลวิช สงสนัKน
9 ด.ช. อาลี โต๊ะแอ
10 ด.ช. อภิสิทธิI อยู่กรัด



11 ด.ช. ธนภัทร บุญจันทร์
12 ด.ช. อัมรินทร์ พุ่มบาง
13 ด.ช. วิทยา จ้อยเขียว
14 ด.ช. ทรงศักดิI แสงคํา
15 ด.ช. พิศุทธิI โคธา

จังหวัดสุพรรณบุรี

87 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร

1 ด.ญ. พรลภัส ฉัตรเงิน

88 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

*1 นาย ธัชชัย ตรีทานนท์ (online)
*2 นาย ดรันภพ บุญเทียน (online)
*3 น.ส. เขมจิรา มูลพันธ์ (online)

89 โรงเรียนวัดปากนํZา

*1 ด.ช. อานนท์ อักษร (online)
2 ด.ช. สิริชัย โฉมศรี (online)
3 ด.ช. วรนนท์ ผาสุข (online)
4 ด.ญ. พิมลภา นรสิงห์ (online)
5 ด.ช. ทรงพล หมวกทอง (online)
6 ด.ช. ภาคภูมิ โทเสริฐ (online)
7 ด.ญ. จิราภา นุ่มดี (online)
8 ด.ญ. จิราภรณ์ นุ่มดี (online)

จังหวัดอ่างทอง

90 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

1 น.ส. ฆฤณ โลดโผน
2 น.ส. ธันยาภรณ์ อ่อนคล้าย
3 น.ส. มนพัทย์ บุญลือด้วง



4 น.ส. ปูริดา จอมจันทร์
5 น.ส. จิรวรรณ เกษประยูร
6 น.ส. เบ็ญจพร ทรงสอาด
7 น.ส. ประกายพร ยอดคีรียง
8 น.ส. ปริญญาพร ขวัญจิตร

91 โรงเรียนวัดบ้านป่า

*1 ด.ช. ปวรุฒน์ นามวงค์
*2 ด.ช. กมลชัย ฉุนหอม
*3 ด.ช. ภูธฤทธิI อ่อนโคกสูง
*4 ด.ญ. ภัทรวดี แตงศรี
*5 ด.ญ. วรรณวลัย พิทักษ์หมู่
*6 ด.ญ. ธนพร บุตรมูล

92 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

*1 ด.ช. นาวิน แซ่ม้า
*2 ด.ญ. ปณิดา อ่อนสุวรรณ์
3 ด.ญ. ฐิติกานต์ เริงสมุทร์
4 ด.ญ. มนต์นภา ฉัตรไทย
5 ด.ญ. สุภาพร สีนํ Mาเงิน
6 ด.ช. ศิริโชค บุญมัKน
7 ด.ช. ณัฐนนท์ สีนํ Mาเงิน
8 ด.ญ. นรมล คงฉวี
9 ด.ญ. ฐิตาพร ผะอบเหล็ก
10 ด.ญ. พลอยชมพู ใจเฉืKอย
11 ด.ญ. จิรัชญา แซ่โค้ว
12 ด.ญ. ณิชมน ขอพึKง
13 ด.ญ. ภัทราพร สาลีผล
14 ด.ญ. ภัทรียา จันปะระ
*15 น.ส. จันทิมา อู่ไพรสอน



16 นาย นิวเยีย ขวัญเพ็ชร
17 น.ส. มลวรรณ เสาเวียง
18 น.ส. อาภัสระ บุบผาศรี
19 นาย ทรงพล เกษรสุข

93 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

*1 ด.ญ. ชนาการณ์ เรียนมานะ
*2 ด.ญ. อัญญารัตน์ เอื Mองเขียว
*3 ด.ญ. วริศรา เสาะทอง
*4 ด.ญ. พีรดา คุ้มเกรง
*5 ด.ช. พงศกร บุญประสพ
*6 ด.ญ. ธนาภา คาดสนิท
*7 ด.ญ. นิภา เชื Mอนิล
*8 ด.ช. รัฐภูมิ ทูนส่าง
*9 ด.ญ. ประภัสสร บุญสันต์
*10 ด.ญ. เบญจมาศ สิงห์ทอง
11 ด.ช. ธีรเดช จําปี
12 ด.ญ. วราภรณ์ โพธิI เหลา
13 ด.ช. ณรงค์กร นิลเลิศ
14 ด.ญ. ญาดา โตงาม
15 ด.ช. อรรถพล ถ้วยทอง
16 ด.ช. วันพุธ ม่วงขวัญ
17 ด.ญ. กชกร มีดี
18 ด.ช. สุวราชย์ ศรีผ่อง
19 ด.ญ. กันต์ฤทัย ช่างประดับ
20 ด.ญ. วันนิษา คําสิงห์
21 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ เผ่นโผน
22 ด.ญ. นลิน สุขสัมผัส

จังหวัดอุทัยธานี



94 โรงเรียนบ้านกลาง

*1 ด.ญ. ธิดารัตน์ ยนพันธ์

95 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

1 น.ส. ธัญวรัตน์ รักกลัด

96 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

*1 ด.ช. ณฐพล ศรประจักร์ชัย

หมายเหตุ

- เครืB องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ทีB สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครืB องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนืB อง


