
จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

1 ด.ญ. ณัฎฐธิดา พันมะโน

2 ด.ญ. พิมพ์ชนก กันทะรส

3 ด.ญ. มธุรดา จุมปา

4 ด.ญ. ปรานปริยา จองโชติศิริกุล

5 ด.ช. นันทภพ ปงลังกา

6 ด.ช. เจนวิทย์ มาเกิน

7 ด.ญ. อรพรรณ มูเซอ

8 ด.ญ. ณัฏฐณิตชา วงค์เดช

9 ด.ญ. สินีนาฏ กิจสุภา

10 ด.ญ. ขวัญจิรา พรหมมาลัย

2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

1 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ หม่อโป๊ะกู่

2 นาย จําเริญ แลเชอ

3 น.ส. ระพีพรรณ ปวนทา

4 นาย พิพัฒนพงศ์ พันธ์เศรษฐ์

5 น.ส. นฤมน โปทะ

6 น.ส. ศรีวัน จงรักษ์

7 น.ส. สโรชา อ่อนแก้ว

8 นาย วุฒินันท์ จะลอ

3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

*1 ด.ญ. นภัสสร ไชยพนัส

*2 ด.ช. อภิสิทธิS ตาสาย

3 ด.ช. ภาสทร งามลิ
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4 ด.ช. ณัฐพล ปันไฝ

*5 นาย ธนาดุล ธรรมโถ

*6 น.ส. อทิตยา ภักนิล

7 น.ส. ชาลิสา ตาสาย

8 น.ส. กรรณิการ์ พรมจีน

4 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

1 ด.ญ. วันทนา เยอส่อ

2 ด.ญ. อภิศรา เชอมือ

3 ด.ญ. ชญานิศ ทิพย์นวล

4 ด.ญ. สุทธิดา เชอมือ

5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

*1 ด.ญ. ชญานิษฐ์ วัฒนศรีสุธากุล

2 ด.ญ. วรดา ธีระภินันท์

6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

1 น.ส. เพ็ชรี กมลาสน์กมุท (online)

7 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

*1 ด.ญ. ญาณิศา ริWนล้อม

*2 ด.ญ. เหมยเงิน นามหลวง

3 ด.ญ. จันทร์จิรา ทูวา

4 ด.ญ. ณัฐวดี ทองสุข

5 ด.ญ. พิยดา เยอะหนืWอ

6 ด.ช. อําพล ธุวะคํา

7 ด.ญ. อติพร วงค์คําเครืWอง

8 ด.ญ. วิจิตรตรา สุขใจ

9 ด.ญ. ธนาภา เมธาสิทธิSสกุล

10 ด.ญ. ทิพย์เกษร บุญมี



11 ด.ญ. สุชาดา จินตา

8 โรงเรียนบ้านป่าบง

*1 ด.ญ. รัตติกร ฟองเรือน (online)
*2 ด.ญ. ณิชา รืWนวิชา (online)
*3 ด.ช. จีรพัฒน์ สมขุน (online)
*4 ด.ญ. ญาณัจฉรา ปินตา (online)
*5 ด.ญ. ญาตาวี มูลอา (online)
*6 ด.ช. ศุภกิจ นาเเก้ว (online)
*7 ด.ช. ทินวุฒิ จุมปาคํา (online)
*8 ด.ญ. ชยานันท์ ฤทธิSนอก (online)
*9 ด.ช. ณัฐพล กันทะ (online)
*10 ด.ช. อโณทัย อุปละ (online)
*11 ด.ญ. ณัฐริกา แก้วติ\ บ (online)
*12 ด.ญ. ศวรรยา พูลเพิWม (online)
*13 ด.ช. ณัฐกฤษณ์ วงค์มา (online)
*14 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจเมืองมา (online)
15 ด.ช. พนรัตน์ สมชืWอ (online)
16 ด.ช. พุฒิพงศ์ ประเต็ม (online)
17 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศรีธิชัยวงค์ (online)
18 ด.ช. รัฐภูมิ มะโน (online)
19 ด.ช. ธนาวุฒิ กอลี (online)
20 ด.ช. อิศรพงศ์ เรืองบุญสุข (online)
21 ด.ญ. อารดา จุมปาคํา (online)
22 ด.ญ. สิรภัทร บรรเลงกิจ (online)
23 ด.ช. ธนากร ฝัWงขวา (online)
24 ด.ญ. กชกร ชัยมงคล (online)
25 ด.ญ. สิราวรรณ สาลี (online)
26 ด.ญ. พิมพ์ชนก เชื ]อเมืองพาน (online)
27 ด.ญ. กัญญาวัลย์ สวัสดี (online)



28 ด.ญ. ธาราทิพย์ โม้ทอง (online)

9 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกีWยง

1 ด.ช. ธนชา ใจเปี]ย

2 ด.ช. แทนธัญญ์ สําราญ

3 ด.ช. นครินทร์ มาเผือก

4 ด.ญ. อนันทภรณ์ ราพร้าย

5 น.ส. ชุติกาญจน์ ทิพย์รุ่งเรือง

6 ด.ช. อิศรานุวัฒน์ อุดเสริม

7 ด.ช. ทศพล มหาวัน

8 ด.ช. พรรณกร ขันคํา

9 ด.ช. กิตติโชติ ภูแว่น

10 ด.ช. สุทธิมนต์ เกียรติบรรจง

11 ด.ช. ศุภกร คําหล้า

12 ด.ช. อานนท์ สีนิล

13 ด.ช. วรภพ พรมตัน

14 ด.ญ. ปาริชาต จักรดี

15 ด.ช. ปฏิภาณ ไวมาตย์

16 ด.ญ. ศิศิรา ใจเปี]ย

17 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปินใจ

18 ด.ช. นิธิกร สอนผัด

19 ด.ญ. เกตน์สิรี เจริญศิลป์

10 โรงเรียนพานพิทยาคม

*1 ด.ช. อนันต์กร สาแก้ว

*2 ด.ญ. ณัฐพร ราชคม

*3 ด.ญ. ธมลวรรณ ตาคํา

*4 ด.ญ. อชิรญา ขาวสะอาด

*5 ด.ช. กมลทรัพย์ ปิยะลังกา

*6 ด.ช. ปกรณ์เทพ ศรีจันทร์อินทร์



*7 ด.ช. ภาสกร จงรักษ์

*8 ด.ญ. ลลิดา อินต๊ะจักร์

*9 ด.ญ. ลักษิกา สุภาวดี

*10 ด.ญ. วริศรา แสนจมปู

*11 ด.ญ. สร้อยสังวาลย์ ฤทธิS เสนี

*12 ด.ช. ทัตเทพ ไชยสิงห์

*13 ด.ช. เอกพงษ์ หงษ์คํา

*14 ด.ญ. ศศิประภา คําวันดี

*15 ด.ญ. ปาณิศา ตันแพร่

*16 ด.ญ. ขวิษฐา เตชะ

*17 ด.ช. ธนากูร ตุ่นแก้ว

*18 ด.ช. พัณณกร พลวัง

*19 ด.ญ. ณัฐญา ต๊ะวิจิตร

*20 ด.ช. ภัทรพงษ์ คล้ายจิตรมย์

*21 ด.ช. โรมิโอ พงษ์ชมพร

*22 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เชื ]องาม

*23 ด.ช. อนันตชัย สาแก้ว

*24 ด.ญ. กุลทิวา จําปา

*25 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ชนะเดช

*26 ด.ช. กิตติศักดิS แสนเพชร

*27 ด.ช. มนตรี ปูสุข

*28 ด.ญ. สุภชัญญา สิงห์บัว

*29 ด.ญ. อันดามัน กันธิมา

*30 ด.ญ. วริศรา ศรีเขียว

*31 น.ส. สุภัสสรา เพ็ชรคํา

*32 น.ส. รุ่งระวี ปิยะลังกา

*33 น.ส. นันทิชา บุญญากาศ

*34 น.ส. กชพร ใจจุมปู

*35 น.ส. ปิยาพัชร จันทร์ใหว

*36 น.ส. กรณัฐ แก้วอุด



*37 น.ส. ปัณฑิตา ไชยสิงห์

*38 น.ส. สุพิชญา แสนขัต

*39 น.ส. สุกันยา หมายชัย

*40 น.ส. กนกวรรณ ป๋าแหน๋

*41 น.ส. พัชรดา วิทัตพลกูล

*42 น.ส. สุทธิดา แสนคํา

*43 น.ส. รุ่งนภา สมขุน

*44 น.ส. ณิชารี ปินตา

*45 น.ส. อรรษา จุมปาคํา

*46 นาย พัทธนันท์ ลําพูน

*47 น.ส. วรนุช รินตา

*48 น.ส. กรรณิการ์ ขนุนปัน

49 น.ส. วรรณิศา กองทอง

11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

1 น.ส. นารี เมธีกิตติคุณ

2 น.ส. ปาริฉัตร มงคลโรจน์กุล

3 น.ส. ภูษณิศา แซ่จ้าง

12 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

1 นาย เขตต์ตะวัน กันทะเขียว (online)
2 น.ส. ธัญชนก จอมใจ (online)

13 โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา

1 ส.ณ. ชนะชัย พุทธเสน

14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

*1 น.ส. ปิยดา มาเยอ

*2 น.ส. ศรีสุดา แซ่เล่า

*3 น.ส. ฝนทิพย์ พงศ์วิริยะกูล



*4 น.ส. สาวิณี แสงนันนนท์

5 น.ส. สาวิตรี ศิริสุขสกุล

6 น.ส. สัชฌุกร ไชยวุฒิ

7 น.ส. กุลนิภา ศรีคัมภีร์

8 น.ส. กุลจิรา แซ่เห้อ

9 น.ส. อนุสรา แซ่ป๋า

10 น.ส. นมิดา วรจันทร์เพ็ญศรี

15 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

1 ด.ญ. วิชชุดา มาเยอะ

*2 น.ส. แหยง ลาเช

*3 น.ส. มาลี เฌอหมืWอ

*4 น.ส. วิลาวัลย์ พงศ์บัณฑิตสกุล

*5 น.ส. หมีWคอ อาซัง

*6 นาย ทีรศักดิS คะหล่า

*7 น.ส. จิราพร สละ

*8 นาย ชานน เยเบียงกู่

9 น.ส. จุรีรักษ์ จรัลพรเลิศสิน

10 น.ส. สายฝน แซ่ลี

16 โรงเรียนสันกลางวิทยา

*1 ด.ญ. อุบลลักษณ์ ชัยสุนทร

*2 ด.ญ. กานิษฐา หม่อโป

*3 ด.ญ. จันทรา หมืWอโปกู่

*4 ด.ญ. ธิภัชชา วังป้อ

*5 น.ส. วิภาดา มาเยอะ

*6 ด.ช. สมบูรณ์ มาเยอะ

7 ด.ญ. ปวันรัตน์ คําฝั ]น

8 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เอกคะ

9 ด.ญ. ศิริกัลยา ต๊ะบุญ



10 ด.ญ. มิหมีW โวยแม

11 ด.ญ. นฤมล อาหยิ

12 ด.ช. ธีรเดช แลเชอะ

13 ด.ญ. วนิดา โปร่งสุริยา

14 ด.ช. อาแบ เบเช

15 น.ส. สิริกร แซ่จ๊ะ

17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

*1 น.ส. ปณิชา ปัญญาวงค์

18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

*1 ด.ช. สนธยา บุญมิWง

*2 ด.ญ. หอมนวล อาสือ

*3 ด.ญ. บูเยอ เปียเช

4 ด.ช. วรพงษ์ บุญมี

5 ด.ช. ศรัณญพงศ์ ศิริอมรธํารง

6 ด.ช. นที ศรีวิชัย

7 ด.ญ. ปฎิมาภรณ์ ใจแสน

8 ด.ญ. พิมพ์วิไล โพธิทา

9 น.ส. นันทกาณท์ ซึมือ

10 ด.ช. ธนทัต กุนมา

11 ด.ญ. กนกวรรณ เสียงตรง

12 ด.ช. จิรภัทร ถุงปัญญา

*13 นาย ภานุกร เรือนแปง

*14 นาย วิทวัส พลหาร

15 นาย ไชยศิพัทธ์ สุขเอีWยม

16 น.ส. อุบลวรรณ จันดี

17 น.ส. ใบเฟิร์น สมดี

18 นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่

19 น.ส. พิชญาดา ธรรมสอน



20 น.ส. สุพรรณิษา จันดี

21 น.ส. วรรวิสา พุ่มทิม

19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

*1 น.ส. ณัฐชานันท์ แก้วติ\ บ

*2 น.ส. นํ ]าฝน เชื ]อเมืองพาน

*3 นาย เอเป๊ก ใจเฉลา

*4 นาย สหชัย โปธิ

จังหวัดเชียงใหม่

20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

1 ด.ญ. รวิพร ลุงติ

2 ด.ญ. รสิกา ลุงยุ่น

*3 น.ส. สิรินาถ เลาย่าง

*4 น.ส. จิราภรณ์ สวัสดิS พร้อม

*5 น.ส. ไอยลดา อุ่นศรี

6 น.ส. ณัฐมน ปัญญาเทือก

7 น.ส. จุฑามาศ บรรทรงกิจ

8 น.ส. สุพรรณษา พวงเพชร

9 น.ส. แสงหอม หนัWนต่า

10 น.ส. สุกัญญา สุริยงค์

11 น.ส. สิริพร แข็งแรง

21 โรงเรียนจิตราวิทยา

*1 ด.ญ. จารุวรรณ มณีจันทร์

*2 ด.ช. ขวัญชัย คูลา

3 ด.ช. วรากร แสงอาทิตย์

4 ด.ญ. รัญชิญา สุขเมืองมา

5 ด.ญ. นันท์นภัสน์ ไชยวงศ์

6 ด.ญ. พิมพ์อัปสร พงษ์เกษม



7 ด.ญ. ชนินาถ ยกคําจู

8 ด.ญ. เนตรดาว ละปาน

9 ด.ช. ศุภโชค แก้วกรม

10 ด.ช. ปัณณวัฒน์ คุณชมภู

11 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คุณชมภู

22 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

1 ด.ญ. เมธิณี จะนะ

2 ด.ญ. ณัฐกานต์ สิงห์คํา

3 ด.ช. ธนภัทร ทําดี

4 ด.ญ. วิราวรรณ์ อ่วยยืWอ

5 ด.ญ. อรญา เกียรติโอฬารกุล

6 น.ส. ดาวนิล อะริยะ

7 ด.ญ. ธาราพร ยาโก๊ะ

23 โรงเรียนไชยปราการ

1 ด.ญ. ปรานต์ปาลิน วงศ์คํามา

2 ด.ช. ภูรินท์ ตัd นวงค์

3 ด.ญ. อังคณา วิมลรัตน์

4 ด.ญ. ธัญญารัตน์ แสงแจ่ม

*5 นาย อนาวิน รัตนไสล

*6 น.ส. ญาณิศา จอมเจ้าวัว

*7 น.ส. จงกลณี ชาวน่าน

*8 น.ส. พิยดา พิทักษ์เทียนชัย

*9 น.ส. รัตนทิพย์ ศรีกุณะ

10 นาย ปภพ วงศ์คํามา

11 น.ส. พรเพ็ญ ไทยใหญ่

12 น.ส. สิริธร จองแลด

13 น.ส. อภิญชญา ใจแก้ว

14 น.ส. ทัศนีย์ จาใจ



15 น.ส. ศิริลักษณ์ กัน

16 น.ส. ทักษพร บัวกํWา

17 น.ส. กิตติมา ภู่พยอม

24 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

*1 น.ส. ตริตาภรณ์ จริงจิตต์

25 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

*1 ด.ญ. ทาวัน แซ่จาง

*2 นาย ณัฐชนนท์ โกรัมย์

26 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

*1 ด.ญ. ธัญญรัตน์ วรรณคํา

*2 ด.ญ. อังคณา ศรีจันทร์กาศ

*3 ด.ญ. อัญมณี สีคําแป้น

27 โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

*1 ด.ช. เบนจามิน เดอโรส (online)
*2 นาย สายนที เขียวคําฟู (online)

28 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

*1 น.ส. อภิชญา พรุ่งหล้า (online)

29 โรงเรียนบ้านขุนกลาง

1 ด.ญ. นัยนา แซ่วะ

2 ด.ญ. พัชริดา แซ่ยะ

3 ด.ญ. อริญชยา วิทชยะกุล

4 ด.ช. รัชพร แซ่ม้า

5 ด.ช. นวมินทร์ เผ่าคีรีพนา

6 ด.ญ. ปีญจพร แซ่ว่าง



7 ด.ญ. วารินทร์ แซ่เท้า

8 ด.ญ. ชนม์ชนก ปัญญากาศ

9 ด.ญ. พอง กอนแสง

10 ด.ญ. มวล ละปาน

30 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

1 ด.ช. บารมี ภาวนากิจ

2 ด.ช. ศุภณัฐ เรือนมูล

3 ด.ช. วัฒนกรณ์ พะแอ๊ะ

4 ด.ญ. ฐานิกา ออเปะ

*5 นาย วรเวช เปอลอย

*6 นาย โครินทร์ ทวีพิทักษ์

*7 น.ส. นภารัตน์ แซ่โซ้ง

8 น.ส. ศรัณย์พร ถาวรศรี

9 น.ส. พิมพิลัย เจาะโด

10 นาย วรภัทร คงเทีWยงธรรม

11 นาย ชณัฐชัย เลาย่าง

12 น.ส. ชนาพร เปอลอย

13 น.ส. อทิตยา ปัd นสา

31 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

*1 ด.ญ. อรณิชา ขุนแก้ว

*2 ด.ญ. ณัฐทิตา จันทะอินทร์

*3 ด.ญ. ชนาภา สร้อยฟ้า

*4 ด.ญ. สาวิตรี พิมพา

*5 ด.ญ. ปิณิดา สร้อยเรือน

*6 ด.ญ. พิมพ์วิไล จูเรือน

*7 ด.ญ. จันทร์ทิพย์ ทิวงค์

8 ด.ญ. อนุสรา วงค์เป็ง

9 ด.ช. ศุภกิตติS แซ่ที



10 ด.ช. พงศกร วัดนนท์

11 ด.ช. กิตติพงษ์ ลาโซ

12 ด.ช. จีรศักดิS ทาหล้า

13 ด.ช. อภิวัฒน์ สุภา

14 ด.ญ. สุจินันท์ เล้าคํา

32 โรงเรียนบ้านแม่โต๋

1 ด.ช. ณัฐพล ยศหนุนนําชัย

2 ด.ช. กิตติภพ เจาะโด

3 ด.ช. ธาวิน ตูลู

4 ด.ช. พสิษฐ์ ศิลาลาดพนาไพร

5 ด.ช. รัฐศักดิS สิริชนกมาศ

6 ด.ช. อธิศ สกุณารักษ์วงศ์

7 ด.ญ. เพชรธารินทร์ จรูญเมธากุล

8 ด.ญ. ชมพูนุช เซแรแฮ

9 ด.ญ. พรรณอร แสนบุญ

10 ด.ญ. ดารินทร์ โอบกิจการ

11 ด.ญ. รักนิดนัน กิงกรการต์

12 ด.ญ. นิฤมล ธาราบรมสุข

13 ด.ญ. ปณิดา ยินดีธีรชัย

14 ด.ญ. จินต์จุฑา ศรีปวร

15 ด.ญ. มณฑิตา ไกรสังข์

16 ด.ญ. รดา วิญfูโอภาส

17 ด.ญ. สุธิดา เลอยศพนากุล

18 ด.ญ. เจตสุดา ยงวชิรวิทย์กุล

19 ด.ช. ประเสริฐ เปอะแด

20 ด.ญ. มณฑิรา เด่นพนาสัณฑ์

21 ด.ญ. รุจิสรรค์ สกุณารักษ์วงศ์

33 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า



*1 ด.ญ. รมย์ธีรา ไชยานะ (online)
2 ด.ญ. ศันศนีย์ โพเว (online)
3 ด.ญ. โยษิตา ซุโพ (online)
4 ด.ญ. ศุภามน แสงยะ (online)
5 ด.ญ. บัณฑิตา สุทธิธรรมมา (online)
6 ด.ญ. ณัฐริกา ฉลองศักดิS สิทธิS (online)
7 ด.ญ. ณิชาพา สันนิวาสเสถียร (online)
8 ด.ญ. ชนะวรรณ ลาดเด่นพนา (online)

34 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ

1 ด.ญ. เกวลิน แซ่จ่าว

35 โรงเรียนบ้านเมืองนะ

1 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ ยอดคํา (online)
2 ด.ช. ธีรภัทร ยอดคํา (online)

36 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

1 ด.ญ. ณัฐชยา คนหมืWน

2 ด.ช. กันตพัฒน์ นันตรัตน์ (online)
3 ด.ญ. วสุกาญจน์ เทพิมพ์ (online)
4 ด.ญ. ปติมา ยอดยิWง (online)
5 ด.ญ. แสงสะ สายวี (online)
6 ด.ญ. อําภา บรรจง (online)
7 ด.ญ. ชนิดา ลุงหว่าหริWง (online)
8 ด.ช. ภูริช ตุกไธสง (online)
9 ด.ช. พอล ธารณ์ นิโคลสัน (online)
10 ด.ช. ชาญชัย ลุงจัน (online)
11 ด.ญ. วันดี ลุงซอ (online)
12 ด.ญ. ภาชนุมาศ มณีลําพรรณ์ (online)
13 ด.ช. พงศธร พึWงสระน้อย (online)



14 ด.ญ. อริสรา พิมเสน (online)
15 ด.ญ. จริยาภรณ์ ทาจันทร์ (online)
16 ด.ช. ภานุพงศ์ กันทะวัง (online)
17 ด.ญ. ดอกแก้ว ลุงติ (online)
18 ด.ญ. อาริสา ทองดี (online)
19 ด.ช. เกปี ซิง (online)
20 ด.ญ. ศุภิสรา ศรีกันหา (online)
21 ด.ญ. สิริพร หนองภักดี (online)
22 ด.ช. ธนกฤต เดินเร็ว (online)
23 ด.ญ. ธัญญาศิริ เพ็ญดาว (online)
24 ด.ช. ธนวิชญ์ ทาอ้าย (online)
25 ด.ญ. นฤมล ลุงติย๊ะ (online)

37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

*1 ด.ช. สุริยา โพแฮ

*2 ด.ช. กันทร วัฒนาคีรีไพร

*3 ด.ช. กษิเดช ป้ออุด

*4 ด.ญ. แก้วอาภรณ์ กติกาชีวิน

*5 ด.ญ. ชรินรัตน์ เชื ]อสายวิบูลย์

*6 ด.ญ. สิรินทรา เพลินพัฒนาดี

7 ด.ญ. เกวลี ชาตรียินดี

8 ด.ช. ไกรวิชญ์ วิจิตรจรัส

9 ด.ช. เดโชชัย ติคํา

10 ด.ญ. สุภนิดา แม่ต้านพงไพร

11 ด.ช. วสุธันย์ จารุธรรมรักษ์

12 ด.ช. กันตพงศ์ กอวงค์

38 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี

*1 ด.ญ. ปทุมภรณ์ มะโนนัย



39 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

*1 ด.ญ. อัมพิกา ชุ่มฝน

2 ด.ญ. นัทธิดา คําจืWน

3 ด.ญ. ณัฐพร ลุงหย่า

*4 นาย สมเกียรติ นายหลาย

5 นาย อนุวัฒน์ จันทร์คํา

6 น.ส. พิมพ์ชนก นิลรัตน์

7 น.ส. ณัชชา วงค์ไข่

40 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ช. นัทธพงศ์ หวันทา

*2 ด.ญ. พัชราพร ไอ่วอย

*3 ด.ช. สมชาย ทองพันฑา

*4 ด.ช. สมหมาย กุนะ

*5 ด.ญ. ขวัญ (ไม่มีชืWอสกุล)

*6 น.ส. คําโหย่ง ลุงอ่อง

*7 ด.ญ. จิรนันท์ บุญกํ]า

*8 ด.ญ. จุฑามาศ แหลมกล้า

*9 ด.ช. คเนศร์ อินทร

*10 น.ส. นานนํ ]าฝน (ไม่มีชืWอสกุล)

*11 ด.ญ. ศศิกันยา เพชรพยาบาล

*12 ด.ช. ธารทอง มิWงตระกูล

13 ด.ญ. สุดารัตน์ แซ่หว่า

14 ด.ญ. นิภา ลุงติ

41 โรงเรียนแม่คือวิทยา

1 ด.ญ. ธีราภรณ์ แดงระดับ (online)
2 ด.ช. อนุรักษ์ แซ่ลี (online)
3 ด.ญ. นลพรรณ ฤกษ์ดาววี (online)
4 ด.ญ. ธนิดา แก้วอาภัย (online)



5 ด.ช. ทวิพจน์ โซย่าง (online)
6 ด.ญ. วิชิตา ชาวสวน (online)
7 ด.ญ. เพ็ญนภา ไชยเทพ (online)
8 ด.ญ. กัญชพร คําราพิช (online)
9 ด.ญ. สุจิรา ไชยเลิศ (online)
10 ด.ญ. ดวงธิดา อินต๊ะวงค์ (online)

42 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

*1 ด.ญ. เบญญา พิทักษิS ภูมิ

*2 ด.ญ. วาสนา ยืนยงคีรีมาศ

*3 น.ส. จีราภรณ์ อุตเดชกุลวงศ์

*4 น.ส. นิรดา เกียรติศุภกร

*5 น.ส. ญารินทรา ยืนยงคีรีมาศ

*6 น.ส. ชไมพร เลาหาง

*7 น.ส. ศิริวัลย์ สันติสุขวนา

*8 น.ส. พัชรินทร์ ไพศาลธารา

9 น.ส. ธิดารัตน์ สกุลเกื ]อกุล

10 น.ส. รัญสุดา ใสสะอาด

11 น.ส. บุญศุกร์ หนึWงวิมาน

12 น.ส. วีรีสุดา พิศาลวนาลัย

13 น.ส. พรรษา แซ่กือ

14 น.ส. พาดี พะดี

43 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

1 น.ส. ดวงพร (ไม่มีชืWอสกุล)

2 น.ส. ณัฏฐ์ชิดา วรลักษณ์กิจ (online)
3 น.ส. อรธิดา อินต๊ะ (online)
4 น.ส. ภัทรนันท์ สารยาสะ (online)
5 นาย รัฐพงษ์ สุขสกุลปัญญา (online)



44 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

1 ด.ญ. ศศิภา อินมะณี

2 น.ส. ธิดา จะนะ

3 น.ส. รัญญา สุวรรณโยธิน

4 น.ส. พิมพ์ลภัส หอจงกล

5 นาย สุรเชษฐ์ มหาวรรณ์

6 น.ส. พิมพ์หทัย คอแอะ

7 น.ส. กัลยา ชัยวรรณ

8 นาย ณัฐพัชร ต๊ะผัด

45 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

*1 ด.ช. ปฏิพัทธ์ แอคํา

*2 ด.ญ. กนต์ระพี เดชะ

3 ด.ช. พันทวี กลัWนแฮม

4 ด.ญ. ฟ้าใหม่ คงกฤตยานุกุล

*5 นาย พงษ์สถิตย์ บรรลือ

*6 น.ส. นูรียะห์ แสดคิด

*7 น.ส. ภูวษา ธํารงพัฒนชัย

*8 น.ส. ฉันทพิชญา สูงงาม

9 น.ส. ชนาภัทร อินทรอักษร

10 นาย นวพล สมเรือง

11 น.ส. โยษิตา บุญฟู

12 น.ส. พรทิพย์ ชุดทองม้วน

13 น.ส. กัลยาพรรณ เรือนโย

14 น.ส. นัชชา ชลประทิน

15 น.ส. ลฎาภา เสมอชีพ

16 นาย วรธรรม เพ็ชร์ไข่

46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

1 น.ส. ลลิตา เมธีโชดก



47 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

*1 ด.ญ. ปพิชญา สุริยา

*2 ด.ช. คงศักดิS ปันทะ

*3 ด.ญ. พัชรพร ใจติขะ

*4 น.ส. รุ่งนภา ปันทะ

*5 นาย วรชัย พนาสัณฑ์ขจี

*6 น.ส. อาทิตยา วงศ์เงิน

*7 น.ส. ภัทรวิจิตรา แรงทน

*8 น.ส. วินิธา สุริยา

*9 นาย นาครินทร์ แว่นจง

*10 น.ส. ทับทิม ลุงปัW น

48 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

*1 นาย วันชัย แซ่จึง

49 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

1 ด.ญ. พุทธิพร แสงคํW า

2 น.ส. ลูเส่ จะแฮ

3 ด.ญ. ลักษณา ศิวรังสรรณ์

50 โรงเรียนวัดโรงวัว

*1 ด.ญ. ศรัญพร วราวงศ์วณิชย์

*2 ด.ญ. รุ่งธิวา มูลอ้าย

*3 ด.ช. ธีระพัฒน์ พงษ์พิทักษ์

*4 ด.ญ. นันท์มนัส ไพศาลพงษ์

*5 ด.ญ. วาสนา ยะคําแจ้

*6 ด.ญ. วรรณวิษา บุญเรือง

*7 ด.ญ. ปภาวรินท์ ใชยมงคล

*8 ด.ช. จิราพัชร คําพินิจ



*9 ด.ช. ธนโชติ ชัยมูล

*10 ด.ญ. อชิรญา อินพรมมา

*11 ด.ญ. พรเทวี โปธิปัน

*12 ด.ช. ณัฐวัตร บุญเรือง

51 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

1 ด.ช. ศิวกร แซ่ซ้ง

*2 น.ส. พีรพร โพเง

3 น.ส. เพ็ญนภา อนันต์วิไล

4 น.ส. วิรดา เอกวิริยะดํารงค์

5 น.ส. สุดารัตน์ เตชะเลิศพนา

6 น.ส. เบณจวรรณ กองรัตน์

7 น.ส. ชุติมา พรสุขภาพ

8 น.ส. ขวัญจิรา พนาสันติกุล

9 น.ส. พยอมพรรณ ภมรวิจิตร

52 โรงเรียนสหมิตรวิทยา

*1 ด.ญ. หนึWงฤทัย วนาเลิศ

*2 ด.ญ. อาภิสรา เด่นสอยดาว

3 ด.ญ. มนิษา มณีปราการ

4 ด.ญ. วิมลรัตน์ ถวิลประโยชน์

5 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ไพรกนกรัตน์

6 ด.ญ. หฤหรรษ์ สิทธิคงตั]ง

*7 นาย ธงไชย ดีโชคชัย

*8 นาย ปฐมพงษ์ วิชัยบรรเจิด

*9 น.ส. อังคณา โชคดีทวีพร

10 น.ส. ธนกร แซ่ดิน

11 น.ส. ศศิภา วนาสินคฤหาสน์

12 นาย ภักดี ชุติวัฒน์ศิริกุล

13 น.ส. โชติกา ธราสวัสดิS



14 น.ส. จันทร์นิภา นทีธารทองชัย

15 น.ส. เยาวภา เสาแดงรักษา

53 โรงเรียนสันกําแพง

*1 ด.ญ. จันทพร คําฝั ]น

*2 ด.ช. อภิสิทธิS อินทรีย์

3 ด.ญ. พิมพ์วิภา อุ่นบางหลวง

4 ด.ช. ภูริ ภักดี

*5 น.ส. ปิยฉัตร ศรีศิลป์

*6 น.ส. อังคณา อมรใฝ่พิมล

*7 น.ส. พัชราภรณ์ ชมภู

8 นาย วายุ บุญตันจีน

9 น.ส. นวลอนงค์ ลดุแป

10 น.ส. วราภรณ์ พะกรุ

11 น.ส. กุหลาบ แซ่ลี ]

12 น.ส. พิมพ์วรีย์ แซ่ย่าง

13 น.ส. ตรีรัตน์ ตั]งปริญญาวัฒนา

14 น.ส. สิริญา ต่อเหล่าค้า

15 น.ส. ชิดชนก ประนมยงค์

16 น.ส. บัณฑิตา จํานงค์บุญ

54 โรงเรียนสันติสุข

1 ด.ญ. ปาณิตา รัตนบุญทวี

*2 น.ส. วรัญญา ธาดาพิวัฒน์กุล

*3 น.ส. นิดา ส่วยอ่อง

4 น.ส. นุชฉราพร มะอ่อง

5 น.ส. ณัทภัค จ่าม

6 น.ส. เสาวลักษณ์ อาสุ

7 น.ส. พรรณิภา รจิตพลอย

8 น.ส. วริศรา แซ่โซ้ง



55 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

*1 ด.ญ. ณัฐธิดา อินต๊ะล่อน

*2 ด.ญ. ชนกนันท์ ศิริลาภา

3 ด.ญ. สุรีย์วรรณ อึWงเว้ย

4 ด.ญ. รัตนาภรณ์ พินทัย

*5 นาย ปริวัตร ปานอินทร์

*6 น.ส. จันทมณี หน่อขัติ

*7 น.ส. อนัญญา หนุ่มศรี

*8 น.ส. วราภรณ์ ดวงแก้ว

9 น.ส. จรรยพร กันทา

10 น.ส. ศุภิสรา อรุณภู่

11 น.ส. โชติกา สุริยจันทร์

56 โรงเรียนหอพระ

*1 ด.ช. หิรัญ ไชยบุญเป็ง (online)
*2 ด.ช. ปัญญวัฒน์ คงปรีชา (online)
*3 นาย พงศกร สุภัคสุภาภรณ์ (online)
*4 น.ส. ณัฐธิฌา วิจันทร์โต (online)
*5 น.ส. นันนภัทร งามเจริญ (online)
6 น.ส. ธิดา จองคํา (online)

57 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

1 ด.ช. สรวิศ ระทอ (online)

จังหวัดน่าน

58 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

*1 ด.ช. ปฏิภาณ มะศักดิS

*2 ด.ช. จีรภัทร อุดทังไข

*3 ด.ญ. บุษกร ชาวเวียง



*4 ด.ญ. ชวัลรัตน์ อินต๊ะทุน

*5 ด.ญ. ศุภกร นวลดั]ว

59 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

*1 ด.ญ. กมลมาศ ท้าวบุญญาภินิกุล

*2 ด.ญ. วรัญเนตร ท้าวยศสมบูรณ์

*3 ด.ญ. จิราพัชร อรุณกาญจน์

*4 ด.ญ. จุฑามาศ พาลุกา

*5 ด.ช. ณัฐพล เถาว์เพ็ง

*6 ด.ญ. จารุณี ปอบู

*7 ด.ญ. ประภาพร ซวาเขต

*8 ด.ช. วุฒิชัย นิลคง

9 ด.ช. กรวิชญ์ พรมตา

10 นาย พงศกร สิทธิ

11 ด.ช. ภาณุเมศวร์ แสนวงศ์พัฒนา

*12 น.ส. ชยุตรา ชวาเขต

*13 น.ส. ลลิณทิพย์ ต่อรบรัมย์

*14 น.ส. สวัลรัตน์ สลีอ่อน

*15 น.ส. ชยิสรา ชวาเขต

*16 น.ส. นันท์นภัส สิงห์ธนะ

*17 น.ส. ปนัดดา อาชาบุญญฤทธิS

*18 น.ส. พรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์

19 น.ส. วาสนา แซ่ท้าว

20 น.ส. สุวนันท์ กล้าพิทักษ์

21 น.ส. กาญจนา แซ่เฮอ

22 น.ส. วลัยลักษณ์ แซ่ท้าว

23 น.ส. ยุวดี อนุวงศ์ประพันธ์

60 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

*1 ด.ช. ธราเทพ กันอิน



*2 ด.ญ. วิชญาพร สีคํา

*3 ด.ญ. อุมากร สอนแก้ว

*4 ด.ญ. ปรีดาพร จันต๊ะหลัก

*5 ด.ช. คณิศร อังสานาม (online)
*6 ด.ญ. อัญวีณ์ อนุมา (online)
*7 ด.ช. บดินทร์ ธรรมศิริ (online)
*8 ด.ช. ภานุวัฒน์ สิทธิยศ (online)
*9 ด.ช. กิตติวุฒิ สารโน (online)
10 ด.ญ. อนัญญา สีคํา

11 ด.ญ. นภาเกตน์ อูปคํา

12 ด.ช. จิตติพัฒน์ บุญธรรม

*13 นาย วีรพล ต๊ะชา

*14 นาย สันติภาพ หมืWนจิตร

*15 น.ส. ปริยากร สุมุกดา

*16 น.ส. จิราภรณ์ ลัมมะวิชัย

*17 น.ส. โชติกา ปัญญาจักร

*18 น.ส. สาธิตา นะเอ้ย

19 นาย สรชัช ขําศิริ

20 น.ส. คนึงนิจ ฤทธิS วิไล

61 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

1 ด.ญ. เขมิกา อดทน

2 น.ส. จิตรกัญญา ชนะศึก

3 นาย ธนพล มณีจร

4 นาย สอง เรีWยวสกุลชาติ

5 นาย วันดี แซ่ท้าว

62 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

*1 ด.ญ. ศยามล ทะจีน

2 ด.ญ. อนันตญา ขัดแก้ว



*3 น.ส. พิชชาพร พุ่มนิล

*4 น.ส. รัตนา วงศ์วีระชาติ

*5 นาย ศราวุธ กงแก้ว

*6 น.ส. พรหมพร ภัทรคุณากุล

*7 น.ส. เทพธิดา วันทนียสกุลชัย

*8 น.ส. ณัชชา คําเขืWอน

*9 น.ส. ภวิตรา จันทรา

*10 น.ส. กรรณิการ์ จิณกับ

*11 น.ส. ณัฐธิดา พนาบํารุง

12 น.ส. สโรชา วรรณกูล

63 โรงเรียนนาน้อย

*1 นาย นพฤทธิS สารเถืWอนแก้ว

*2 นาย อภิชาติพงษ์ ผัสดี

*3 น.ส. ชนัญชิดา โถยอด

*4 นาย พงศธร กองสอน

*5 น.ส. ชนิตา จารัตน์

*6 น.ส. ภัทรพรรณ ใจฝั]น

*7 น.ส. ศิริประภา ติสระ

*8 น.ส. กัลยาณี หนูชุม

*9 น.ส. รัตนาภรณ์ ปันติ

10 นาย อานุภาพ จายานะ

11 นาย นันทวัฒน์ ต๊ะน้อย

12 นาย ธวัชชัย ชูยัง

13 นาย มนัญชัย อินต๊ะขัด

14 นาย รัชชานนท์ โนทะ

64 โรงเรียนน่านนคร

1 ด.ญ. กาณิการ์ เลิศวิริยภาพ

2 ด.ญ. ณัชฐานันตร์ เลิศกมลสิน



3 ด.ญ. ธัญชนก โพธิกสิกร

4 ด.ญ. บัณฑิตา สาเมาะ

5 ด.ญ. มัณฑริกา วงค์ดี

6 ด.ญ. หิรัญญา ขันขวา

7 ด.ช. ชนก รินฤทธิS

8 ด.ช. ธนกฤต คํานินทะ

*9 น.ส. วชิรา ประลังการ

*10 น.ส. ชัญญานุช ไชยสมทิพย์

*11 น.ส. ธัญสุดา ผมไผ

12 น.ส. สุกัญญา จันทบุตร

13 น.ส. ธัญชนก คําปา

14 น.ส. ธนัชชา ธนะวัตร

15 น.ส. จิรนันท์ วงค์สอน

16 น.ส. พัทธ์ธีรา ราญมีชัย

65 โรงเรียนบ้านตอง

*1 ด.ญ. ณปภา แสนธิ (online)
*2 ด.ญ. รินลดา มีวอน (online)
*3 ด.ญ. กัลยรัตน์ แป้นไทย (online)
4 ด.ญ. พิมพ์นิภา จุต้น (online)
5 ด.ญ. กนกวรรณ กันยาประสิทธิS (online)
6 ด.ญ. กานต์รวี คุมรอบ (online)

66 โรงเรียนบ้านนาวงศ์

*1 ด.ญ. อินทร์ธิรา ระลึก

2 ด.ช. จตุรานนท์ เตียงงา

3 ด.ช. พุฒิพงศ์ ยะแสง

4 ด.ญ. ชณัฐฎา พิศจารย์

67 โรงเรียนปัว



1 ด.ญ. นลิน ลีลาเกษม

2 ด.ญ. ชลิตตา ชนาวัฒนานนท์

3 ด.ช. กิตติทัศน์ ริพล

4 ด.ช. นันทิภาคย์ ยศวิบูลย์

5 ด.ช. ภาคิน อุ่นเรือน

*6 น.ส. พิยดา กันยะ

68 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

1 น.ส. กันย์สินี วงษา (online)

69 โรงเรียนแม่จริม

*1 ด.ช. วินทกร คําแปงตัน

*2 ด.ญ. อรชัญญา คําแปงตัน

3 น.ส. ทัศณวรรณ นันต๊ะปิน

4 น.ส. มนทกานต์ แก้วใส

5 นาย ณัฐพล ก้อชนะ

6 น.ส. กัลยารัตน์ เขืWอนจันทร์น่าน

70 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

*1 น.ส. อรัญญา เหลืองตรงกิจ

*2 น.ส. รัตนากร เกษมวัฒน์

*3 น.ส. กานต์รวี ศักดิS สิรพันธ์ุ

*4 น.ส. ทัตพร แซ่โซ้ง

*5 น.ส. พัชรีภรณ์ ท้าววรรณชาติ

*6 น.ส. รักษณาลี ท้าวปฐมพร

7 น.ส. พิชญา พงศาผดุง

8 นาย ชินกร สกุลวรภัทร

9 น.ส. ขวัญจิรา กล้าพิทักษ์

71 โรงเรียนศรีสวัสดิd วิทยาคารจังหวัดน่าน



1 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สําราญ

2 ด.ญ. ฐิติภัทร ธรรมวงค์

3 ด.ญ. ธนัญญา ปาคุต

4 ด.ญ. กนกทิพย์ มินทะนา

5 ด.ญ. คริษฐา บุญชูยะ

*6 น.ส. พรพรรณ วิเศษกันทรากร

7 น.ส. หทัยชนก กันทะเขียว

8 นาย ธรรมธัช บุญน้อย

9 น.ส. ภัทราภรณ์ สมฤทธิS

72 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1 ด.ญ. พลอยลดา วงเวท (online)
*2 นาย ราชภัฎ ชุ่มเฟือย (online)
*3 น.ส. รุจิฬา พญาราช (online)
*4 นาย ธนิสร ต๊ะวิกา (online)
*5 น.ส. ณัฐชยา จันทรักษ์ (online)
*6 น.ส. ชาลิสา ปัญญาแก้ว (online)
*7 นาย ภาณุพงศ์ งามแปง (online)
*8 น.ส. สิริยากรณ์ กันใจ (online)
*9 น.ส. รุจิฬาภรณ์ โลราช (online)
10 น.ส. ธัญญลักษณ์ วรรณพราหมณ์ (online)
11 น.ส. วรินทร์ญา พรมพิชัย (online)
12 น.ส. นิชาภา ชายครอง (online)

73 โรงเรียนสา

*1 ด.ญ. เพชราภรณ์ พันธ์แก้ว

*2 ด.ช. ศักดิS ดายุทธ เย็นใจ (online)
*3 ด.ช. คุณาวุธ วรรณลพ (online)
*4 ด.ช. พีรพล กะจันต๊ะ (online)
*5 ด.ญ. วรรณิกา ปันติ\ บ (online)



*6 ด.ญ. ทัศนวรรณ ทองแดง (online)
*7 ด.ช. ศุภสิน นันต๊ะมูล (online)
*8 ด.ญ. ณัฐกฤตา ทองสุกใส (online)
*9 ด.ญ. ศุภสิริ อินวาทย์ (online)

74 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

*1 น.ส. พิชญา แซ่เฮ้อ

*2 น.ส. สิริพร แซ่โซ้ง

*3 น.ส. อริสา แซ่โซ้ง

*4 น.ส. ชุติมณฑน์ อโนทัย

*5 น.ส. นันท์นภัส จันทร์สุข

*6 น.ส. ฑาริกานันทร์ อิWนแก้ว

*7 น.ส. ครุสัณฑ์ กุณะ

*8 น.ส. ดุษฎีพร กิตตินภาพงษ์

9 น.ส. ธรินทร แสนกัน

10 นาย ชญานนท์ ทะอุ่น

11 นาย จตุภูมิ ลัมวุฒิ

12 นาย พุฒิพงศ์ พนมพิบูล

13 น.ส. สุภาพร มังคละ

จังหวัดพะเยา

75 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

*1 นาย สุชาติ แซ่ว่าง

*2 น.ส. วานิดา แซ่โซ้ง

*3 น.ส. เกศินี มังคลาด

*4 นาย อนุพัฒน์ ไชยมงคล

*5 น.ส. ณิชนันทน์ ทนดี

6 น.ส. ญาตาวี ลํWาตํW า

7 น.ส. อรทัย ชาน



76 โรงเรียนบ้านสถาน

1 ด.ญ. อชิตา วงศ์ใหญ่

2 ด.ญ. กรพินธ์ุ อารีย์กุล

3 ด.ช. ณัฐพล แซ่เติd น

77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

*1 น.ส. โสภา แซ่มัว

จังหวัดแพร่

78 โรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่

*1 ด.ช. อัฏพล สุขแก้ว

*2 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ ยะปู่

*3 นาย สรวิศ ไชยชุ่ม

*4 นาย วีรเชษฐ์ แก้วสมนึก

*5 น.ส. เอมิกา นวบุญพิทักษ์

*6 น.ส. รัตนาภรณ์ ฤกษ์ถนอม

*7 น.ส. ชนกสุดา เกีdยงหนุน

*8 น.ส. อุมากร ข้ามสาม

*9 น.ส. นพมาศ แตงเพชร์

*10 น.ส. วันวิสา กุกอง

*11 นาย นวรัตน์ เครือก๋า

79 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

1 ด.ญ. นฤภร สุทัศน์

2 ด.ญ. ฐิตาภา รีบร้อน

3 ด.ญ. ชาลิสา สายยืด

4 ด.ช. รัตนพล บรรจง

80 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

*1 ด.ช. ทวีศักดิS ภิรมนัด



*2 ด.ช. สมโชค วิจารณ์

*3 ด.ช. นรินทร์ ปัญญาตา

*4 ด.ญ. กัญญาณัฐ ทะนันไชย

*5 ด.ญ. ธันย์ชนก สหรัตนมงคล

*6 ด.ญ. วราพร ปาโผ

*7 ด.ช. นรภัทร เดชงัด

*8 ด.ช. อภิสิทธิS พันธ์ุดี

9 ด.ช. ศิลา กะกิวงศ์

10 ด.ญ. ขนิษฐา ตะวันฉัตร

11 ด.ญ. กานดาวดี ศรีงาม

81 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

1 น.ส. ภัทจิรา สิบน้อย (online)

82 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

1 นาย จรูญ จันทร์ทา

83 โรงเรียนสองพิทยาคม

1 ด.ญ. ชยาภรณ์ บุญยืน

2 ด.ญ. ลักษมณ โสพรมมี

84 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

*1 ด.ญ. วรกานต์ กองอยู่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

85 โรงเรียนขุนยวมวิทยา

1 ด.ญ. กนกอร ไกรเกรกเกียรติ

2 ด.ญ. ศุภินันท์ ศิลารักษ์โยธา

3 ด.ช. ณัฐพล พงศ์ไพรศรีสกุล

4 นาย โกวิท บุญกิจจานนท์



5 น.ส. ระหง เพชรพัฒนา

6 น.ส. ชลธิชา กระแสเงินดี

7 น.ส. สุชาดา สุภาสวรรค์

8 น.ส. ภาวินี แสงเฮ่อ

9 น.ส. ทิพานันท์ แสงเฮ่อ

86 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง

*1 ด.ญ. ปาลิดา มิตรสาธิต

*2 ด.ญ. อรจิรา ฉลาดเลิศวรกุล

*3 ด.ญ. พรสุข (ไม่มีชืWอสกุล)

87 โรงเรียนชุมชนบ้านนํfาดิบ

1 ด.ช. อชิตพล คงอาภาพร

88 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮีf

1 ด.ญ. ธนัชญา จันทร์ดี

89 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ พนาสกลกุล (online)
2 ด.ญ. ศูภนิดา กันทรอรุณ (online)
3 ด.ญ. ขวัญจิรา ใจประเสริฐยิWง (online)

90 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

*1 ด.ช. วรากร หมืWนแสน

*2 ด.ช. ศุภณัฐ ศักดิS ชัยพิบูรณ์

*3 ด.ช. ไชยวัฒน์ แซ่โซ้ง

4 ด.ญ. มะลิ (ไม่มีชืWอสกุล)

5 ด.ญ. ภัสสร (ไม่มีชืWอสกุล)

*6 น.ส. นันทิพร โสภาฉัตรณรงค์

*7 น.ส. จิตใจ ใฝ่เงินทอง



*8 นาย ทรงวุฒิ ลีวัฒนตระกูล

*9 นาย วรวุฒิ วรยศสกุล

*10 น.ส. กัญญาณี ชาติพลพิสุทธิS

*11 น.ส. กัญญาณัฐ ชาติพลพิสุทธิS

*12 น.ส. ชมภูนุช ใฝ่เงินทอง

*13 น.ส. ดารุณี มาลีบุญเลิศ

14 น.ส. สารภี ฐิตินันท์ปรีชากุล

15 น.ส. ชนินาถ ทาแกง

16 นาย พัฒนา ทองมี

17 น.ส. พิมพิกา บุรีรักษ์เขต

91 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3)

1 ด.ช. นิมิตร แสงสนิทโชค (online)
2 ด.ช. ชลชาติ ดวงพร (online)
3 ด.ญ. ทัชชา นิธิศิริพันธ์วงศ์ (online)

92 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

*1 ด.ญ. จิรประภา สมบัติเชื ]อ

*2 ด.ญ. รินท์นิตา ปัญญา

*3 ด.ช. ประภากร แบร์เรนบร็อค

*4 ด.ช. ธนากร อมรสุขสิริ

*5 ด.ญ. อภิสรา คงเปรมปรีดิS

*6 ด.ช. ภานุสรณ์ ปัญญาไพรวัน

*7 ด.ช. จารุเดช เพชรพนาพราน

*8 ด.ช. ศรีสวัสดิS ปู่ซาย

*9 ด.ช. ณัฐวุฒิ พวงไพรพฤกษ์

*10 ด.ญ. ยะนิรา (ไม่มีชืWอสกุล)

*11 ด.ช. พิทักษ์ พิมานดําเกิง

*12 ด.ญ. เนตรนภิศ บัณณิกา

*13 ด.ช. วีระศักดิS ยอดเมฆา



*14 ด.ช. พลวัต เบญจภาสิริ

*15 ด.ช. รัฐภูมิ มีสุขไพร

*16 ด.ช. อธิภัทร ชมชืWน

*17 ด.ญ. อมราพร กาใจ

*18 ด.ญ. ปภาดา เกษมวนาภรณ์

*19 ด.ช. ณภัทร พงษ์พันธ์

*20 ด.ช. กันตพงศ์ ชืWนชีวิตสุข

*21 ด.ช. ภานุวัฒน์ ถาวรการกิจ

*22 ด.ญ. ปภาดา (ไม่มีชืWอสกุล)

23 ด.ช. จักริน หล้าเต็ม

24 ด.ญ. พิมพกา เชียงกรุงเก่า

25 ด.ช. พัชระพงศ์ ศรีพจน์มณีรัตน์

26 ด.ญ. พิมพกานต์ สุริยา

27 ด.ญ. พิชญา สะอาดชัยกุล

28 ด.ญ. สุขพร แก้วสุภาพงศ์

29 ด.ญ. จันทร์ศรี คงชัยชาญ

30 ด.ญ. สุนิสา ละอัตตา

31 ด.ญ. จิตติมา มาลามิตรปิติ

32 ด.ญ. กชกร โตเขียว

33 ด.ญ. ธินิตา สุวรรณสังโส

93 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที8  193

*1 ด.ญ. อรณิชา น้อมคาระวะ

*2 น.ส. สุพิชญา มาลามิตรปิติ

*3 ด.ญ. ภานิดา ถาวรวิภาสขจร

*4 ด.ช. ชัยวัฒน์ หยกประกายเพชร

*5 ด.ช. ปัณณวัฒน์ หยุดยั ]ง

*6 ด.ญ. รัชนีกร ปัญยาชนก

7 ด.ญ. ช่อผกา มัWนอินทร์

8 ด.ญ. เบญจมาศ บูชาบุญกุศล



9 ด.ญ. อริสรา เด่นบุรีไพร

10 ด.ญ. วิภาวี จอแฮ

11 ด.ญ. จิรัชยา เฉิดฉายบริสุทธิS

12 ด.ช. พงศา ชืWนเพลิน

13 ด.ญ. สุพรรษา มนัสภูมิชัย

14 ด.ญ. พุธิตา หิมะ

15 ด.ญ. ดาวเรือง คงสุขพร้อม

16 ด.ญ. นิภา วันเผด็จ

17 ด.ญ. ปาลิตา นะสุ

18 ด.ญ. ธีร์จุฑา บุญโสภาคย์

94 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง

*1 ด.ญ. พิศสุฎา พายุแรงกล้า

*2 ด.ญ. พิมพ์ชนก คีรีสุวรรณเขต

*3 ด.ช. ณัฐวุฒิ จักราศรี

*4 ด.ญ. ธันยพร โชคนที

*5 ด.ญ. วาทินี จรุงธนไพศาล

*6 ด.ญ. รินลดา อนันต์สัตย์

*7 ด.ญ. นํ ]าทิพย์ เอื ]องฟ้าไพรวัลย์

*8 ด.ญ. รสนันท์ ศิลาสมบูรณ์

9 ด.ญ. กัณฐิกา วิทยาบุญสกุล

10 ด.ญ. สุภัสสร นภาดอย

11 ด.ญ. เกษร ชลารักษ์

12 ด.ญ. มนัสนันท์ สันติดงสกุล

13 ด.ช. พงศกร ญาณฤดี

14 ด.ญ. พรรณพัฒน์ ศักดิS ถาวรกุล

95 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม

*1 ด.ญ. โสภิดา งามนํ ]าจิต



96 โรงเรียนบ้านป่าลาน

*1 ด.ช. พุทธเลิศ ไตรรัตน์ทวีโชค (online)
2 ด.ญ. เกวลิน ไพรเติมแต่ง (online)
3 ด.ช. ปฏิภาณ ไม่มีชืWอสกุล (online)
4 ด.ญ. กฤษยา พันเลิศ (online)
5 ด.ญ. อรพิน หว่างไม (online)
6 ด.ญ. สุภา รักษ์วัฒนธรรม (online)
7 ด.ญ. ทิพพวรรณ บัณฑิตเทอดสกุล (online)
8 ด.ญ. พรสวรรค์ วิบูลย์มณีรัตน์ (online)
9 ด.ญ. นภัส ตระกูลพัดทอง (online)
10 ด.ญ. วิรินทร์ สุแก้ว (online)
11 ด.ญ. วรัญญา สกุณากลางไพร (online)
12 ด.ญ. เพ็ญนภา เลาหลืWอ (online)

97 โรงเรียนบ้านปางคาม

1 ด.ช. ทรงภพ โชคนิติวงศ์

2 ด.ญ. พาณี (ไม่มีชืWอสกุล)

98 โรงเรียนบ้านแม่ปิง

*1 ด.ญ. ฐิตินันท์ หมูคํา (online)
*2 ด.ญ. อนัญญา โชคดีทวีพร (online)
*3 ด.ญ. ชญานิศ ลอยดู (online)
*4 ด.ญ. อินทิรา จาตุรงค์รัตนา (online)

99 โรงเรียนบ้านแม่ลิด

*1 ด.ช. วิภู คลองชัยชนะ

*2 ด.ญ. ณัฐมน อาศัยอรัญ

3 ด.ญ. สุทธิดา หน่อพอ

4 ด.ญ. พิมพา หยกคีรีโรจน์

5 ด.ญ. ปิยดา คงพร้อมทรัพย์



6 ด.ญ. ขวัญจิรา ฟ้าสดใส

7 ด.ญ. พิมพ์พลอย ผาติสุขธํารง

8 ด.ช. สิทธิชัย พระแกะ

9 ด.ช. ชัธพงค์ ผาติพรสุขสันต์

10 ด.ช. ราเชนทร์ ก่อการดี

11 ด.ญ. สุภัทรตรา เลิศหลัWงหลาย

12 ด.ญ. ดารารัศมิS ผาติปัญญาอมร

13 ด.ญ. สุดารัตน์ สง่าพรประสงค์

14 ด.ญ. วริศรา ยอดเมตตา

100 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

*1 ด.ญ. กัญชรส ยงกุศลรัตนา

*2 ด.ญ. วิชญาดา กุศลหิรัญ

*3 ด.ญ. นภัสสร รจนากูล

*4 ด.ญ. ทวีศรี ทรายสีทอง

*5 ด.ญ. พิมพ์ชนก สายสวาท

*6 ด.ช. พีรพงษ์ ศักดิS ชูเกียรติ

*7 นาย ชาญวิทย์ เฉลิมชัยเกตุ

*8 ด.ช. อนุพงษ์ กิWงธาราแก้ว

*9 ด.ญ. จิราภรณ์ เครือคีรี

*10 ด.ญ. วิยะดา ปรีดาสิทธินันท์

*11 ด.ญ. นวพร จอมปวง

*12 ด.ญ. นันทรัตน์ โกทู

*13 ด.ญ. วิมลรัตน์ เมืองไพรวัลย์

*14 ด.ญ. พัทรดา หยกพูนผลดี

*15 ด.ญ. ปฎิพร ชัยชนะไพร

16 ด.ญ. มณฑกานต์ ชูชืWนอุปถัมป์

17 ด.ญ. รัญชินันณ์ พิมานธิติ

18 ด.ญ. รักษิณา โกทู

19 ด.ญ. สุภนิดา สุชูโชคอํานวย



20 ด.ญ. ญาธิดา ปิติพาทิน

21 ด.ญ. น่อฉิฉิ เกษมธัญญกิจ

22 ด.ช. รัทชัย เลิศวทัญfูพันธ์ุ

23 ด.ญ. ชลนิภา อัมพรพิมาน

24 ด.ช. อนุชาติ เฉลิมชัยเกตุ

25 ด.ญ. เปรมฤทัย พลปิยกุล

26 ด.ช. กฤตภาส วันไชยเจริญ

27 ด.ช. ณัฐดนัย ตระสักธารา

28 ด.ช. ธีรภัทร เลิศทองทวี

29 ด.ช. ธนกร ความสงบ

30 น.ส. อังคณา ชวอรุณศรีโสภา

31 น.ส. รัชดา เชิดชูสกุลไกร

101 โรงเรียนบ้านละอูบ

*1 ด.ญ. เกศรินทร์ เจริญเต็มเปีW ยม

*2 ด.ญ. สุชาดา คณาวุฒิกร

*3 ด.ญ. ขวัญฤทัย กิจคํ]าจุนโชค

*4 ด.ญ. ศุภกร กานนอนุพงศ์

*5 ด.ญ. ธัญสินี กานนอนุพงศ์

*6 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ คงคาสัมฤทธิS

*7 ด.ญ. ณัฐริกา ยงธนสารกุล

*8 ด.ช. สุทธินนท์ บงกชกุลวิจิตร

*9 ด.ญ. เบญจภรณ์ งามจารุเลิศไมตรี

*10 ด.ญ. อภิสรา กิจคํ]าจุนโชค

*11 ด.ญ. มาเรีย ประทีปพจน์

*12 ด.ช. ณฐกร พรหมเสริมสุข

*13 ด.ช. ณัฐกิตต์ งามสุขสมศรี

*14 ด.ญ. เบญจมาศ เขียวภูมิชัย

15 ด.ญ. พิมพกานต์ ศักดิS ศรีดงดอย

16 ด.ช. เบนยามิน ยงธนสารกุล



17 ด.ช. ภูวนัย บงกชกุลวิจิตร

18 ด.ช. ยุทธภัณฑร์ เขียวภูมิชัย

19 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ พิทักษ์แสนสุข

20 ด.ญ. ทันชนก งามจารุเกรียงไกร

21 ด.ญ. ธัญชนก บงกชมาศอําไพ

22 ด.ญ. เมริษา ผัดน้อย

23 ด.ช. เจตน์สฤษฎิS สัญญาสัมพันธ์

102 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

*1 ด.ญ. อมรรัตน์ โชคกดิลก

*2 ด.ญ. ศุภสตา นิธิเบญจพร

*3 ด.ญ. พิชยา ธรรมบุตรี

*4 ด.ช. ทัศพงษ์ ปันติ

*5 ด.ช. เมธาสิทธิS วชิรชัยพร

*6 ด.ช. ณัฐพัชร์ หน่วยอินต๊ะ

*7 ด.ช. ณัฐยศ โชคชัยร่วมมิตร

*8 ด.ช. เอกรัตน์ ผไทผ่องแผ้ว

*9 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ศรีพบบุญดี

*10 ด.ญ. ชลิดา มุ่งมัWนเพชร

*11 ด.ญ. พรประภา สุธรรม

*12 ด.ญ. แพรพิไล สุรเสถียรไทย

13 ด.ช. เริงชัย ผู้ครองทอง

14 ด.ญ. ปณิตา แย้มสถิต

15 ด.ญ. ธิดาพร พิมานกระสินธ์ุ

16 ด.ช. อนุชิต ต่อบือ

17 ด.ญ. ลลิดา สุวรรณพิสมัย

18 ด.ช. ณัฐนนท์ นิWมนิมิตรดี

19 ด.ช. พิภัษ ศรีสุขวิมาน

20 ด.ญ. อรณิช คีรีมาศยืนยง

21 ด.ญ. วรรณวลี กังผอ



22 ด.ญ. ภาวินี เจริญศรีโสภณ

23 ด.ญ. ธิดาพร แย้มสถิต

24 ด.ญ. แสงดาว ดาบสีทอง

103 โรงเรียนบ้านห้วยโผ

1 น.ส. พรพรรณ สิงขรบรรจง

2 ด.ญ. นภัสกร ขัติหอม

104 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

*1 ด.ช. เบญจพงษ์ วงค์ศักดิS ศรี

*2 ด.ญ. กานต์ธิดา คล่องบุญสุนทร

*3 ด.ญ. ดากานดา คล่องบุญสุนทร

*4 ด.ญ. วรัมพร วนาศิริสุข

*5 ด.ญ. แพรวา พนาโกเมน

*6 ด.ช. เฉลิมราช ปู่แก้ว

*7 ด.ญ. สุชาดา ผาสุข

*8 ด.ช. พีรณัฐ ระลึกไพรพนา

*9 ด.ญ. ดาเหล่อพอ จตุรพรวันดี

*10 ด.ญ. สุภาพร คล่องพาที

*11 ด.ญ. พอแฮซอ (ไม่มีชืWอสกุล)

*12 ด.ญ. ธันยมัย ชันษายืนยาว

*13 ด.ญ. สุภาพร เพชรกรุณา

*14 ด.ญ. วรรณรัตน์ ดํารงค์มิตรไมตรี

*15 ด.ญ. อนันตญา อัมพรเลิศบุญ

*16 ด.ญ. ปวีณา เพชรประกายไพร

*17 ด.ญ. พรนภัส ปัญญานิศา

*18 ด.ญ. พิมพ์วิภา วนาศิริสุข

*19 ด.ญ. ศสิธร กอบกูลกิจ

*20 น.ส. ชมเดือน หมืWนตุ้ม

*21 ด.ญ. ธีราพร ศรีโสภาจําปี



*22 ด.ช. อภิชาติ ประจักษ์กาญจนา

*23 ด.ช. ปฏิพล ศรีโสภาจําปี

*24 ด.ญ. สุมิตา ฟ้าสดใส

*25 ด.ญ. ฐิติพร คงศรีทาน

*26 ด.ญ. พยอมลักษณ์ จรูญมงคลกุล

*27 ด.ช. ธีเดช หมืWนตุ้ม

*28 ด.ญ. สุกัญญา เขตต์พนาไพร

*29 ด.ญ. พัชรพร ตะวันยอแสง

*30 ด.ช. จีรเดช ประจักษ์กาญจนา

*31 ด.ญ. ณัฐิดา เสียงทองดี

*32 นาย ประสิทธิS ศรีโสภาบงกช

*33 ด.ญ. จิรัชญา อาภรณ์บํารุง

*34 ด.ช. พิทักษ์ คงประหยัดดี

*35 ด.ญ. อลิน วงษ์สีหล้า

*36 ด.ช. เกรียงศักดิS แบละเปือย

*37 ด.ญ. อมราพร พงศ์วริศกุล

*38 ด.ญ. อรณิตา วอโอ

*39 ด.ช. พศวีร์ ปองถาวร

*40 ด.ญ. ศุภานิช ถวัลย์ชลาศัย

*41 ด.ช. ราชพฤกษ์ มณีใจงาม

*42 ด.ญ. อําพร จรูญค้าเจริญ

*43 ด.ช. สุธาวี เจริญเดชาชาญ

*44 ด.ญ. รุ่งทิพย์ (ไม่มีชืWอสกุล)

*45 ด.ช. ธีรภัทร ศรีบัวตองบาน

*46 ด.ญ. สุธินันท์ ศรีโสภาวิมาน

*47 ด.ญ. ทัศศิณี วังปาน

*48 ด.ญ. ณิชา ปัญญานิศา

*49 ด.ช. กิตติภพ กันทะวัง

*50 ด.ญ. ปาลินี บุษบาศรีไพศาล

*51 ด.ช. ศักดิS ชัย เกศพงไพร



*52 ด.ญ. ชญานี สุขสันต์วิมาน

*53 ด.ญ. รสิตา ประเสริฐพร

*54 ด.ญ. นพมาศ วงค์คําส่วย

*55 ด.ญ. ชัญญา หมืWนตุ้ม

56 ด.ญ. อภิรดี ศักดิS ถวิลสกุล

57 ด.ช. ดนุนัย หมืWนตุ้ม

58 ด.ช. นฤภัทร ต๊ะอุ่น

59 ด.ญ. อารยา มิWงขวัญธารากุล

60 ด.ช. นนท์ปวิช อินทรเกษร

61 ด.ญ. ทีบลิพอ (ไม่มีชืWอสกุล)

62 ด.ช. ศิรายุทธ อุทกวาทิน

63 ด.ญ. ธัญพิชชา คุณงามพร้อม

64 ด.ช. กุลนันท์ จันทราอนุสรณ์

65 ด.ญ. อรณิชา ศรีโสภาจําปี

66 ด.ญ. ปณิดา กอบกูลกิจ

67 ด.ญ. นิตยา (ไม่มีชืWอสกุล)

68 ด.ญ. กานต์ชนิต คุณงามพร้อม

69 ด.ญ. ชลิตา จตุพรไชยศิริ

70 ด.ช. สิรภัทร ชีวสินวิโรจน์

71 ด.ช. พิชิตชาย (ไม่มีชืWอสกุล)

72 ด.ญ. ฑิฆัมพร มาลีบุญเลิศ

73 ด.ญ. ขวัญกําหนด ชัยมโนกุล

74 ด.ช. วุทธชัย บุษบาฉลวย

75 ด.ญ. โชษิตา พิกุลสีทอง

76 ด.ญ. ขนิษฐา จรรยาวิจิตรกุล

77 ด.ญ. ภัทรภา กระยาหงัน

78 ด.ช. ศุภวิชญ์ แก้วทอแสง

79 ด.ญ. รชยา ดาวบูรพา

80 ด.ญ. ปวริศา อิพอ

81 ด.ญ. พิมมาลา รัตนมหากุล



82 ด.ญ. นิพร อมรใฝ่วจี

83 ด.ญ. ภัทราพร พยาชัย

84 ด.ช. แอเกอเตอ (ไม่มีชืWอสกุล)

85 ด.ญ. มาริสา วิมานสาคร

86 ด.ญ. อรวรา หมืWนตุ้ม

87 ด.ช. จักรวาล สกุลวงษ์จันทร์

88 ด.ญ. กัณฐิกา กันติยานนท์

89 ด.ญ. รมิดา ไทยดีงาม

90 ด.ญ. กานต์ธิดา เปาะแปะ

91 ด.ญ. พวงเพชร โชคชัยภูษิต

92 ด.ญ. อัญชลี มณฑลจิรา

93 น.ส. ปภาวดี ศรีโสภาจําปี

94 ด.ญ. ธยานี กิจสว่างกุล

95 ด.ญ. ชวิศา บุญเกิดงาม

96 ด.ญ. พรญาณี ทรายโชติคงคา

97 ด.ญ. มทินา ศรีโสภาวิมาน

105 โรงเรียนบ้านอมพาย

1 ด.ญ. ศิริพรรณ กาญจนาสุกใส

2 ด.ญ. จารุณี โกมลช่อมาลี

3 น.ส. วรัมพร วนาลัยยืนยง

4 ด.ญ. วาสนา สุนิติปัญยาวงศ์

106 โรงเรียนปายวิทยาคาร

1 ด.ช. อาทิตย์ ยาเขต

2 ด.ญ. กันยา (ไม่มีชืWอสกุล)

*3 น.ส. สุภาภรณ์ สังข์ประเสริฐ

4 น.ส. ณิชาภัทร ชัยแสงสุรีย์

5 น.ส. พิมจันทร์ เตชะพนาลัย

6 น.ส. หมอกเหมย คําพา



7 น.ส. วันเพ็ญ (ไม่มีชืWอสกุล)

107 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

*1 ด.ช. ณัฐนนท์ ตาบัง (online)
*2 ด.ช. ณัฐดนย์ ตาบัง (online)
3 ด.ญ. โศภิกา กุลวนารักษ์ (online)
4 ด.ญ. กัลยรัตน์ คงความโชคดี (online)
5 ด.ช. ธนัท สุพงศ์พันธ์นิธิ (online)
*6 น.ส. อาริยา กันยาเพชร (online)
*7 น.ส. สิริยากร แรดสมศรี (online)
*8 น.ส. พุทธิพร โสภาศรี (online)
*9 น.ส. กัญญ์สิริ คีรีศรีสกุล (online)
*10 น.ส. ฐิติมา ปู่แก้ว (online)
*11 นาย สราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์ (online)
*12 น.ส. สุจารี บุญหนุนวงศ์ (online)
*13 น.ส. กิตติมา สิริประเสริฐคีรี (online)
*14 น.ส. บุษบา ศรีดิลกรัตน์ (online)
*15 น.ส. พรทิพย์ ไพรพนารักษ์ (online)
*16 นาย สราวุธ ษมาจิตเลิศ (online)
*17 น.ส. สุรีรัตน์ บารมีวัชรกุล (online)
*18 น.ส. เยาวลักษณ์ สิริ สกุล โกศล (online)
*19 นาย สาธิต บุญเป็ง (online)
*20 น.ส. ศศิวิมล พวงไพรพฤกษ์ (online)
*21 นาย เอก พงศ์ ปู่ แก้ว (online)
*22 น.ส. ลักษมี ประทีปพจน์ (online)
*23 น.ส. ศศิกานต์ ใจแจ่มจิต (online)
*24 น.ส. จันทร์ฉาย ชีวขุนคีรี (online)
*25 น.ส. รติกานต์ แพะโพ (online)
*26 น.ส. ชลธิ ชา วสุรานที (online)
*27 น.ส. สุราวดี อุทกวาทิน (online)



*28 น.ส. พัชดา สวรรค์อําไพ (online)
*29 นาย สมพงศ์ กอบกูลกิจ (online)
*30 น.ส. พรชนก ชงโคสุดโสภา (online)
*31 นาย พงศกร เทิWมมณี (online)
*32 น.ส. ดาวเรือง เดชเรืองธรรม (online)
*33 นาย ชงคม โพธิตา (online)
*34 น.ส. พรกนก ยงสุทธิวรรณ (online)
*35 น.ส. เนาวรัตน์ ปองถาวร (online)
*36 นาย สุทธิ พงษ์ ศักดิS  สุ ร เดช (online)
*37 น.ส. ปาริชาติ บุษบาสดใส (online)
*38 น.ส. เกตนิกา ธิติทรัพย์ยืนยง (online)
*39 น.ส. กชพรรณ ผาติวโรดม (online)
*40 น.ส. กชมน ผาติวโรดม (online)
*41 น.ส. พัทธ์ธีรา สุรเสกข์ (online)
*42 น.ส. อรสา ผาแดงสง่า (online)
*43 นาย ธนัชชัย กวางทู (online)
*44 นาย กิติภพ เกษมสุขวนา (online)
*45 นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวาณี (online)
*46 นาย ชัยวัฒน์ บุษบาศรีไสว (online)
*47 น.ส. นันทพร พรประภาเลิศ (online)
*48 น.ส. นภัสสร วิมลอานัน

49 น.ส. สาวิตรี สุทธินิคม (online)
50 นาย ปรัชญา ไชยยา (online)
51 น.ส. รินรดา ศึกษาพงศ์พันธ์ุ (online)
52 น.ส. พอหทัย หมอกพายัพ (online)
53 นาย ชนะชัย ไพรสุขสันต์ (online)
54 น.ส. ชนนิกานต์ อมรใฝ่มงคล (online)
55 น.ส. รุจีรา ผาติลาภสกุล (online)
56 น.ส. พัทธมน ถาวรรักษ์มงคล (online)
57 น.ส. บุษกร บรรพตพยุง (online)



58 น.ส. พลอย ไพ ลิน พรเลิศ (online)
59 น.ส. วารดี ชิเยอ (online)
60 นาย ณัฐพล สิริประภาชืWน (online)
61 น.ส. ณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย (online)
62 น.ส. ฉลองรัตน์ เฉิดฉายบริสุทธิS (online)
63 น.ส. มลิวรรณ ครองความลํ]าเลิศ (online)
64 น.ส. จันจิรา      ษมาจิตมีชัย (online)
65 น.ส. ธนาพร เลิศรุ่งวทัญfู (online)

108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 นาย ทนันท์เอก หฤทัยอุดมศักดิS

2 น.ส. พรนิภา นุบุญใชย

3 น.ส. กาญจนา คงวินิจกุล

4 นาย เซต่อ เกียรติยิWงศิริ

5 น.ส. อังคณา เก่งค้าขาย

6 น.ส. ดารุณี เสริมทรัพย์กุล

7 น.ส. เขมิกา สุขคีรีไพร

8 น.ส. จินตนา จตุรพิธสุขสกุล

9 น.ส. ศรีสุดา รัตนชัยศรีศักดิS

10 น.ส. อรณี สันติปิยพร

11 น.ส. นุ่ม (ไม่มีชืWอสกุล)

12 นาย ศักดิS สิทธิS ธํารงปิยกิจ

13 น.ส. เยาวลักษณ์ รวีโชติกานน

14 น.ส. พิมพ์นารา นิธิพรสิริ

15 น.ส. สุริยา เจริญถาวรมงคล

16 น.ส. นิชา งามจารุธนรังสี

17 น.ส. ศรีสุดา จันทร์วงศ์

18 น.ส. วรรณนิรันดร์ กันทรมรกต

109 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน



1 น.ส. สกุณา (ไม่มีชืWอสกุล)

110 โรงเรียนล่องแพวิทยา

1 ด.ญ. พิมลพรรณ เพชรกําพู

2 ด.ญ. นํ ]าฝน แหวนมรกต

3 ด.ญ. จีรนันท์ พรประภาเลิศ

4 ด.ญ. พรชิตา คุ้มประภา

5 นาย ภูวนัตถ์ วสุธานที

6 ด.ญ. ศรีสุดา นาคาม้วนหาง

7 ด.ญ. นิตยา นิWมนวลอรชุน

8 นาย ปวิช วสุธานที

9 น.ส. จริยา ชิเยอ

10 ด.ญ. กัลยา มรดกเกื ]อกูล

11 ด.ญ. ศุภลักษณ์ นิWมนวลอรชุน

12 ด.ญ. ทอฝัน ชมพู่นพ

13 ด.ญ. มณฑิรา อํารุงสายชล

14 ด.ญ. วิไล เอีWยมอรชุน

15 ด.ญ. พรพิมล วิมานมัWนคง

16 นาย สรอรรถ วิมานตระการ

17 นาย ชอบธรรม วิมานสุขสันต์

18 น.ส. อุดมพร คุ้มประภา

19 น.ส. บูจอ เสริมสิริพร

20 น.ส. คณาทิพย์ วิมานฉลอง

21 น.ส. สวพร ลํ]าค่ามรดก

22 นาย ไกรวิชญ์ นาคาม้วนหาง

23 น.ส. วนิดา วนาสกุลสุข

24 น.ส. ชฎาพร วนาสุวรรณกิจ

25 น.ส. กิตติมา ธนทรัพย์วารี

26 น.ส. คึโหย่ รักษาวารี

27 นาย อนุพงษ์ อํารุงสาคร



28 น.ส. สุนิตา พิมานโสภา

29 น.ส. สุดารัตน์ วนามัWนชัย

111 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

*1 น.ส. สุธิพร คีรีสุขไสว

*2 น.ส. ชญาพร ธาราธีรมงคล

112 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

*1 น.ส. สุภาวิณีย์ เพชรประกายไพร

*2 นาย ณภัทร จรีย์พร

*3 น.ส. กานต์ธิดา จับใจนาย

*4 น.ส. ศิรินัฐ ศรีโสภาวิมาน

*5 น.ส. สุวรรณา บุษบาไฉไล

*6 น.ส. กฤติญา คุณงามพร้อม

*7 น.ส. ชิลาดา แจะมุย

*8 น.ส. อรวี อิพอ

*9 น.ส. นภาภรณ์ จะบอ

*10 น.ส. จินตนา พนาพิมาน

113 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

*1 ด.ช. พรศักดิS ปร๊ะย่อ

*2 ด.ญ. วาสนา เลาซาง

*3 ด.ช. กิตติชัย แซ่ลี

*4 ด.ญ. จิตวีร์ สุขโพธิญาณ

*5 ด.ญ. สวภัทร์ อัศวิน

*6 ด.ญ. อนัญญา ขาวผุดผ่อง

*7 ด.ญ. เยบีพร แฮหมือ

8 ด.ญ. พิมพ์นภา อุทิศดินแดน

9 ด.ช. ปฏิโชค ศิริวัฒนากวิลท์

10 ด.ญ. นภัสสร ปิยชาติธิติกุล



*11 น.ส. วริษฐา เมธีวัชรโชติ

*12 น.ส. อาทิตยา ฤกษ์ชวลิต

*13 น.ส. นาตาชา คําสัตย์

*14 น.ส. กัญญา ปัญญาอุดมพิทักษ์

*15 น.ส. ยุพาพร รอยพนา

*16 นาย ประวิทย์ หว่างไม

*17 นาย เกียรติยศ เลาซาง

*18 น.ส. แสงเดือน (ไม่มีชืWอสกุล)

*19 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ เพืWอ เด็กหญิงเต็งเต็งเอ ไม่มีชืWอสกุล

*20 น.ส. วิมลรัตน์ อาโย

*21 นาย วันณรงค์ บัณฑิตเทอดสกุล

*22 นาย วงศพัทธ์ สุขสกุลปัญญา

*23 นาย โยธิน พนมไพร

*24 น.ส. ลําดวน เลาต๋า

*25 น.ส. ชนนิกานต์ เมฆสีสวย

*26 นาย จายแหลง (ไม่มีชืWอสกุล)

*27 นาย พิทยา หว่างไม

*28 นาย สมพงษ์ ปร๊ะย่อ

*29 น.ส. สุกัญญา สุทธิธรรมบํารุง

*30 น.ส. สรวีย์ วากยะศิลป์

*31 น.ส. พรวิณีย์ บัวบาล

*32 น.ส. เกวลิน เล่าหลืWอ

*33 น.ส. วนิดา ภูวดลโชคสุนทร

*34 น.ส. นํ ]าฝน ปัญญานนท์

*35 น.ส. ชุติมา ขาวผุดผ่อง

*36 น.ส. อตินันท์ ศิริวัฒนากวิลท์

*37 น.ส. ณัฐฐา พิทักษ์จันทรา

*38 น.ส. เยาวลักษณ์ พนมไพร

39 น.ส. สิรภัทร วากยะศิลป์

40 น.ส. วนิชกร ตระกูลจักร



41 น.ส. สิริกร อภิรักษ์

42 น.ส. ชนากานต์ ฉัตรวิรกานต์

43 น.ส. พรปวีณ์ ไชยสว่างวงศ์

44 น.ส. สุกฤตตา ถนอมพรรณงาม

45 น.ส. ภัสสร คํามูลบุญ

46 น.ส. ณัฐวดี เมืองเผา

47 น.ส. ปาริชาติ พนาศรีเจิดจ้า

48 น.ส. กนกวรรณ ซู่ตุ้ย

49 น.ส. เพ็ญพิชชา แก้วปู่วัด

50 น.ส. ศรินรัตน์ ชะไพ

51 น.ส. มนรดา แซ่โซ้ง

52 น.ส. ประกายทิพย์ แฮหมือ

53 นาย ชยณัฐ พรรณสุข

54 น.ส. สาวิกา ฤกษ์กระจ่าง

55 น.ส. กชนิภา ญาณภัค

จังหวัดลําปาง

114 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา

*1 ด.ญ. ศศิธร พงศ์เจริญ

*2 ด.ญ. พิมพ์มาดา เขียวคํา

*3 ด.ญ. รุ่งนภา คําลือ

*4 ด.ช. นิธิกร ตันพรมเมือง

*5 ด.ญ. กัลยาณี นุสาโต

*6 ด.ญ. ศรัญญา เลขะวัฒนะ

*7 ด.ช. ภานุวัฒน์ อิWมบู่

*8 ด.ช. อภิชาติ ทองหมืWน

*9 ด.ญ. รัตติมา เมืองมา

*10 นาย จาตุพล สิทธิสงคราม

*11 ด.ญ. กัญญาณัฐ เชื ]อเทวา

*12 ด.ช. ธนวัฒน์ ยอดสาแล



13 ด.ช. ณฐกร อุนจะนํา

14 ด.ญ. ณัฐวิมล เมืองคํา

15 ด.ช. ณัฐพล ทองใบ

*16 น.ส. ฝนนภา ธิต๊ะ

*17 นาย กาจณรงค์ จิตตคํา

*18 น.ส. วิลัยพร รอดจัตุรัส

*19 น.ส. กรกนก เทียมใจ

*20 น.ส. นฤมล บุตรวงษ์

*21 นาย ธนาดล ยอดสาแล

*22 น.ส. กัญญาลักษณ์ เชื ]อเทวา

*23 น.ส. หทัยชนก ประเสริญสุขดี

*24 น.ส. ปทัดดาว ตะติยะ

25 น.ส. จุฑามาศ แสนเมืองใจ

26 น.ส. นลินี กุหลาบ

27 น.ส. ปิยะพร บัวผิน

28 น.ส. วนัชพร คันธาโย

29 น.ส. กัญญาพร บัวผิน

30 น.ส. ธิดารัตน์ กันทาโย

31 นาย ราชันย์ คําจ่าง

115 โรงเรียนเถินวิทยา

*1 นาย ภัทรพงษ์ สุรินทร์

*2 น.ส. ชนานันท์ สืบใจถา

*3 นาย กิตติกร ทิศลี

*4 นาย สุทธิพงษ์ ใจดืW ม

*5 นาย วิทยา ยอดเศรนี

*6 นาย ภาณุวัฒน์ สืบใจถา

*7 น.ส. วรัญญา เตชะ

*8 น.ส. โมณีญา ติ\ บเสือ



116 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา

*1 ด.ญ. วานิดา จะพือ

*2 ด.ญ. ชยิสรา สุวรรณพิบูลย์

3 ด.ญ. กานต์ธิดา สงฆ์วัฒนะ

4 ด.ช. รัฐศาสตร์ นาเฮียง

5 ด.ญ. จันทารัตน์ ชุมภูยศ

6 ด.ช. อภิวัฒน์ ติ\ บปะละ

7 ด.ญ. เนตรดาว สืบจันติ\ บ

8 ด.ญ. วริยา กันทะหล้า

9 ด.ช. เทวฤทธิS วรอินทร์

10 ด.ญ. เนตรชนก ปาระกุล

11 ด.ช. ทรงพล เจิมเจริญ

117 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

*1 ด.ญ. ธัญญารัตน์ จูแวน

2 น.ส. ปวีณ์นุช ปินตาเชื ]อ

3 น.ส. ธันวรัตน์ ตันเรือน

4 น.ส. ปุณยนุช ณัฏฐพล

5 น.ส. พิมพิศา หวลธรรม

118 โรงเรียนแม่มอกวิทยา

*1 ด.ญ. ปาริชาติ คําภิโร (online)

119 โรงเรียนเมืองปานวิทยา

1 ด.ญ. อุษาสิริ จุ่มคํามูล (online)
2 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ถาวร (online)
3 ด.ญ. สุชัญญา มัดทุ (online)
4 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ดีเพียร (online)
5 ด.ญ. ศรีสกุล ฤทธิไตรภพ (online)



120 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิd

1 ด.ญ. สาวิกา ยะใจหมัWน

2 ด.ญ. พีระนันท์ ยะด้วง

3 ด.ญ. อุทุมพร ชาวเสริม

4 ด.ญ. สิมิรันดร์ ฝั ]นเฝือ

5 ส.ณ. นันทวัฒน์ สุดศรี

6 ส.ณ. พิสนธิSธรรม นนทะภาณิตย์

7 ด.ช. ธนพล อินทะแก้ว

8 ด.ช. เพชรายุส ศิรินุช

9 ด.ช. วรณัฏฐ์ สรรพช่าง

10 ด.ช. สุริยา ติ\ บแสน

11 ด.ช. ดนุเดช ปิงดีสืบ

12 ด.ญ. ณัฐธิดา กุลปริญา

13 ด.ช. ธีรพัฒน์ ชมชืWน

14 ส.ณ. ธนวัฒน์ วงศ์แต้

15 นาย สุรไกร สารเขียว

16 ส.ณ. ทวีชัย โรงอ่อน

17 ส.ณ. ธนพล เรือนเทศ

18 น.ส. ปราณปริยา ถวยสูงเนิน

19 น.ส. วรารัตน์ มีไผ่ขอ

20 นาย ณัฐกานต์ จันต๊ะบุตร

21 นาย ภูตะวัน มูลสาย

22 น.ส. กุลิสรา กุลปริญา

23 น.ส. ศิริวรรณ หน่อคําฟอง

24 นาย จักริน เลีWยงไชย

25 นาย ศุภวิชญ์ อินทรีย์สังวร

121 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

1 น.ส. รักษิณา พุทธสอน (online)



จังหวัดลําพูน

122 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

*1 น.ส. มณีวรรณ สมบัติทองแท้

*2 น.ส. จันทร์มณี พิราบพารา

*3 น.ส. สมฤดี เงินทองประกาย

*4 น.ส. วาลินี บงกชเรืองอร่าม

*5 น.ส. วนิดา (ไม่มีชืWอสกุล)

123 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

1 นาย ชัยชาติ ลาภผลพัฒน์คีรี (online)
2 น.ส. อรพรรณ พนาพัฒนา (online)

124 โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

1 ด.ญ. ธัญชิตา ทาเงิน

2 ด.ญ. วาสนา ปาอินทร์

3 ด.ช. ปฎิภาณ ดีนุ

4 ด.ช. นิธิศธร ต้นคํา

125 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

1 ด.ญ. ปนัดดา ปลอดรุชา

2 ด.ญ. ดวงใจ พรานสุโพธิS

3 ด.ช. วิชัย ธาราสกล

4 ด.ญ. ศรันย์พร จงจิตต์เจริญชัย

5 ด.ญ. ธิติกานต์ ธารสุขไชโย

6 ด.ญ. จรัญพร พรพามาตุภูมิ

7 ด.ญ. มนสิชา ธาดาเสาวดี

8 ด.ญ. สิริรัตน์ รวิพรรณพงศ์

9 ด.ญ. ญาณิศา วรสันติเจริญ

10 ด.ช. อธิป แสงทองรัศมี

11 ด.ญ. กัลยารัตน์ วนาผดุง



12 ด.ช. สุวิทย์ วนารัตน์มงคล

13 ด.ช. ชินกฤต พนาเกิดกุศล

14 ด.ญ. จิรภิญญา รุ่งตะวัน

15 ด.ญ. สุภาพร คงคารืWนฤดี (online)
16 ด.ญ. ปริชญา ตรีเนตรทิพย์ (online)
17 ด.ญ. กัญญ์วรา เกียรติพงไพร (online)
18 ด.ญ. ทิฆัมพร เอกวิญญา (online)
19 ด.ญ. วรินทร ไพรวิสูทธิS (online)
20 ด.ญ. ธนิกานต์ เรืองรองรักพนา (online)
21 ด.ญ. อาทิมา เเดนชลสราญ (online)
22 ด.ญ. ธิดา กิจวิทยาวรกุล (online)
23 ด.ญ. ชลิตา ธารสุขนิมิตร (online)
24 ด.ช. ธนพล ดวงติ\ บ (online)
25 ด.ญ. ประภาพรรฌ ประดับหยก (online)
26 ด.ญ. อาทิตยา พระบาทแสงทอง

27 ด.ญ. กานต์ธิดา ชัยวัชรี

28 น.ส. รัชนก จริยาสง่ากุล (online)

126 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

*1 ด.ญ. จรัสรวี ลุงสาม (online)
2 น.ส. วาสนา วงเจระกา (online)
3 นาย เพชร วงเจระกา (online)
4 น.ส. หญิง ทอนปุด (online)
5 น.ส. หล้าน้อย ลุงดํา (online)
6 น.ส. จิWง ลุงต่า (online)
7 น.ส. ผีด ต๊ะแมว (online)
8 น.ส. คํา ลุงจ่าม (online)

127 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

1 น.ส. สโรชิน แก้วสุข (online)



2 น.ส. พัชรพร ผ่องใสวนาลัย (online)

จังหวัดอุตรดิตถ์

128 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

*1 ด.ญ. ปรียาภรณ์ มัWนจันทร์

*2 ด.ญ. จิตรกาญจน์ กาวินัน

*3 ด.ช. ยศธนา คํามี

*4 ด.ญ. จินต์ดาณัช เด็ดขาด

*5 ด.ญ. นิตยา อังคณา

*6 ด.ญ. ปรียาพร เมืองด่าน

*7 ด.ช. นัฐพงษ์ ผาแดง

8 ด.ญ. กมลรัตน์ มหายนต์

9 ด.ญ. ณัฐณิชา วรโชติ

10 ด.ช. ธนโชค ใสนวล

11 ด.ญ. ณัฎฐพร สุราฤทธิS

หมายเหตุ

- เครื8 องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ที8 สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครื8 องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื8 อง


