
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกระบี2

1 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

*1 น.ส. บุญ ศุกร์ หนึ%ง วิมาน (online)

2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

*1 น.ส. รัตนาภรณ์ โสหัส

2 น.ส. ธนภรณ์ สืบทอง

3 โรงเรียนบ้านบางเหรียง

*1 ด.ช. ศิวนาถ ชนะศึก

2 ด.ญ. อรพรรณ บุตรมิตร

4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง

1 ด.ญ. เสาวนี ชายเชื Uอ

*2 น.ส. เนตรอัปสร ชูทอง

จังหวัดชุมพร

5 โรงเรียนสวีวิทยา

1 ด.ญ. ปิยรัตน์ พิชัยณรงค์

2 ด.ช. สหภัทร สระรัมย์

3 ด.ช. ธนกร เมืองนาโพธิV

4 ด.ช. ธนภัทร ธิติธนากิจ

5 ด.ญ. ภัทราวดี ตระหง่าน

6 ด.ช. ชาคริต โคมแก้ว

รายชื2 อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื2อการกุศล ปี 2565

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคใต้



7 ด.ญ. ธราธิป ณะทองคํา

8 นาย ฉัตรทวี สาแก

9 น.ส. มายลีน ซินเดอร์มันน์

10 น.ส. เพ็ญนภา สีงาม

11 น.ส. อรนภา นิลเขียว

6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา

*1 น.ส. วรางคณา สร้อยชมภู

*2 น.ส. ฐิติวรรณ สิงห์โต

3 ด.ญ. สิริกรณ์ หมื%นกล้า

4 ด.ช. จักราวุธ ย้อยดํา

5 ด.ญ. สุชาดา พิลาวุฒิ

6 ด.ช. อภิรักษ์ เดชสุวรรณ

*7 นาย กุลพัฒน์ เอี%ยมจิตติรักษ์

*8 นาย ธนากร มุขสุข

*9 น.ส. พิมพ์สุดา โตพุนพิน

10 น.ส. ฐิติชญา อัชจาทร

11 น.ส. กัญจน์ณิชา อมรพงศ์พิบูล

12 น.ส. นิชานันท์ มานพ

13 นาย พงศกร จิรัฐติพันธ์พงษ์

14 น.ส. สุวภัทร เทศเอี%ยม

15 น.ส. จินต์จุฑา แจ่มน่าน

จังหวัดตรัง

7 โรงเรียนกันตังพิทยากร

*1 ด.ญ. อารียา เคี% ยมเค้า

*2 ด.ช. ธรรมศภัทร์ พูลภิรมย์

*3 ด.ญ. สุนิตา หวังโสะ

*4 ด.ญ. ปรีญากมล ทองช่วย

*5 ด.ญ. มินทร์ณภัทร บุญศรี



*6 ด.ช. ภานุพงศ์ สุขสมบูรณ์

*7 ด.ช. พงศธร ดํามีศรี

*8 ด.ญ. พัชรสรณ์ เกตทอง

*9 ด.ญ. ณัฐธิดา มะสุนี

*10 ด.ญ. พิชญา ชิตชลธาร

*11 ด.ญ. เกวลิน สุเหร็น

*12 ด.ญ. ปริศนา หวังโสะ

*13 ด.ญ. บุญยิตา สุนทรเต็ม

*14 ด.ญ. สิริวรรณ จิตต์บุญ

*15 ด.ญ. ทิพย์สุดา ทองชู

*16 ด.ช. เศรฐพงศ์ ซ้วนซี U

*17 ด.ญ. จันทิมาภรณ์ เต่าเพ็ชร

*18 ด.ญ. มณธิดา เมืองใจ

*19 ด.ญ. มุกลดา สุวรรณรัตน์

*20 ด.ญ. วรัชญา จิตรแก้ว

*21 ด.ญ. ศิริรัตน์ บุญชู

*22 ด.ญ. เกวลิน ปรีชา

*23 ด.ญ. ฝะริดา หมาดนุ้ย

24 ด.ญ. ประภัสสร พวงทอง

25 ด.ช. ไชยภพ ศักดิV รักษ์

26 ด.ญ. นันทิตา จันทร์นวน

27 ด.ญ. อารีน่า นิ%งทอง

28 ด.ญ. กมลทิพย์ เพ็ชรสนั%น

29 ด.ญ. ปิยะภัทร์ อะเส็ม

30 ด.ญ. นภัทรศรา ขุนรักษ์

31 ด.ช. ปรวีร์ ด้วงนิล

32 ด.ช. ภาสกรณ์ วงศ์เทพบุตร

*33 นาย นรินทร์ทิพย์ ตันติพนาทิพย์

*34 นาย นรินทร์รัตน์ ตันติพนาทิพย์

*35 นาย พงศ์พิสิฏฐ์ นิ%งทอง



*36 นาย พงศกร พลวัตร์

*37 นาย จิรวัฒน์ เส็นสด

*38 นาย สิทธิเดช หลงสัน

*39 น.ส. เพียงตะวัน บุญเกื Uอ

*40 น.ส. สิรินทรา อินทรโยธา

*41 น.ส. นีรนุช กาสุข

*42 น.ส. สุชาดา สงสังข์

*43 น.ส. นันท์นภัส หะจิ

*44 นาย ปรัตถกร จันทะคู

*45 น.ส. ชยาภรณ์ แก้วชิต

*46 น.ส. ขวัญตา หลงสัน

*47 น.ส. แสงเดือน ดีจิตร

*48 นาย อาศิส ยูโซ๊ะเป๊าะยุ

*49 นาย ณัฐวุฒ วังเมือง

*50 นาย นนทกานต์ มีสุข

*51 นาย ณัฐพงศ์ แก้วกลิ%น

*52 นาย อันน์ ซ้วนซี U

*53 น.ส. รุ่งณภัทร ขาวเรือง

*54 น.ส. ภูวรดา โดะโอย

*55 น.ส. รติยา จิรวิศิษฐาภรณ์

*56 น.ส. ธนิดา พันธุเสน

*57 น.ส. ธนิญา ช่วยสุวรรณ

*58 นาย พีรยุทธ ซื%อตรง

*59 น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณมาศ

*60 น.ส. จิดาภา พยักฆศรี

*61 น.ส. จันจิรา หวังจิ

*62 น.ส. พรนภัส ชัยแป้น

*63 น.ส. พิศตะวัน ม่วงลาย

*64 น.ส. จุฑามาศ ชูกระชั Uน

*65 น.ส. พรลภัส ชัยแป้น



*66 น.ส. จิรัชญา สุนธนนท์

*67 น.ส. ณัฐณิชา สวนอาษา

*68 น.ส. พิณแก้ว ลํายอง

*69 นาย ณฐพล ไชยพลฤทธิV

70 น.ส. ทิพย์เกสร พ่วงภู่

8 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

*1 ด.ช. พัชฏะ ปานอินทร์ (online)

*2 ด.ญ. ลีลาวันต์ มงชู (online)

*3 ด.ญ. หฤทัย มิตรหลี (online)

*4 ด.ญ. อัจฉราพร แซ่เซ็น (online)

*5 ด.ญ. วิภาวัลย์ มณีฉาย (online)

*6 ด.ช. วงศกร ลังทิพย์ (online)

*7 ด.ญ. จุฑารัตน์ จอง (online)

*8 ด.ช. เดชโชติ กลัดอยู่ (online)

9 ด.ช. ณัฐภัทร บุญมี (online)

10 ด.ญ. กรกต ยุโสะ (online)

11 ด.ช. สิทธิพร ดีรักษา (online)

12 ด.ญ. ณงค์มารีย์ เบ็ญสอาด (online)

13 ด.ญ. อมรรัตน์ ธรรมตลอด (online)

14 ด.ช. เนติวุฒิ หนูแย้ม (online)

15 ด.ช. กมล หมู่มาก (online)

16 ด.ช. ธนบัตร หลงละเลิง (online)

17 ด.ช. เจษฎาพร หลงหา (online)

18 ด.ญ. สุกัญญา รักษาพล (online)

*19 น.ส. สิริพร ทองโสม (online)

*20 น.ส. ศรุตา ชูเเก้ว (online)

*21 นาย ศิริกร ไชยวัตร (online)

*22 น.ส. กรกช แซ่หลี (online)

*23 น.ส. สุนิสา ชูทอง (online)



*24 น.ส. สุชาดา ทองแกมแก้ว (online)

*25 น.ส. กนกวรรณ ทองมา (online)

*26 น.ส. กนกวรรณ หนูแท้ (online)

*27 น.ส. มสุรี หยีปอง (online)

*28 น.ส. สุพิชชา คงเอียด (online)

*29 น.ส. ประกายกาญจน์ สุเหร็น (online)

*30 นาย อนุเดช สําแดง (online)

*31 น.ส. สร้อยสุดา หมาดหมิ%น (online)

*32 นาย ทวีศักดิV ดาหูนุ้ย (online)

*33 นาย ชัยยุทธนา หมาดตุด (online)

34 น.ส. สุภาวดี อิทธิสัน (online)

35 นาย นันทวัฒน์ หะหวา (online)

36 น.ส. อนุธิดา หลําหลง (online)

37 นาย ธนธรณ์    สินธ์ุประจิม (online)

38 น.ส. อรอุมา ประดิษฐ (online)

39 น.ส. กชกร ยุโสะ (online)

40 น.ส. หทัยชนก ดีรักษา (online)

41 น.ส. ทิฆัมภร สีรักษ์ (online)

42 น.ส. วิริยา สักหลัด (online)

43 น.ส. ชนัญชิดา คงคล้าย (online)

44 น.ส. กิ%งแก้ว วิมาลา (online)

45 น.ส. ณัฐกมล ชูช่วย (online)

46 นาย ธนวัต หลีสู (online)

47 น.ส. ณัฐภรณ์ เดชคํUา (online)

48 น.ส. พรชิตา นุ้ยโดย (online)

49 น.ส. ศิรินาถ พิชัยรัตน์ (online)

50 น.ส. ณิชาภัทร ศรีทิพย์ (online)

9 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

1 ด.ช. ธีรพัฒน์ เกิดดี



2 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกิดดี

3 ด.ช. ภาคภูมิ หมาดนุ้ย

4 ด.ญ. วรัญญา โตะมา

5 ด.ญ. กนกอร สารวัตร

6 ด.ญ. บุณยกร พรมวาด

7 ด.ญ. สุภารัตน์ สมาด

8 ด.ญ. เขมจิรา คงแก้ว

9 ด.ญ. เบญญาภา คงแก้ว

10 ด.ญ. อธิชา รามวงศ์

11 ด.ญ. จิรณัฏฐกา หว้ากอย

12 ด.ญ. บัณฑิตา หนองคาย

*13 น.ส. ขณิษฐา ชูช่วย

*14 น.ส. กุลนิภา จินดานิล

*15 น.ส. ซากีนะ หาดเด็น

*16 น.ส. กุลชรี จิหม้ง

*17 นาย ธนภัทร ตัUนสุย

*18 นาย นนทวัฒน์ รามวงศ์

*19 น.ส. พรสุดา ผลิผล

*20 น.ส. พิรญาณ์ ทองฤทธิV

*21 น.ส. สุธิพร แก้ววิเชียร

*22 น.ส. วรัทยา ผมทํา

*23 น.ส. สรัลพร นุ่นสง

*24 น.ส. ณัฐนิดา คงเมคา

*25 น.ส. จีรนันท์ สะระหมาด

26 น.ส. อัญชลี พันพิพัฒน์

27 นาย นภดล บุญฤทธิV

28 นาย ณัฐดนัย ปาระณะ

29 น.ส. ณภัทร ลาวเพชร

30 น.ส. จุฑาทิพย์ ศรีทัน



10 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

*1 นาย ภูริณัฐ อรรถสงเคราะห์

*2 น.ส. รัชดาภรณ์ ขุนรักษ์

*3 ด.ช. สิทธิโชค บัวแก้ว

*4 ด.ช. เอกภวิษย์ เรืองโรจน์

*5 ด.ญ. ภัทราภรณ์ ศิริแก้ว

*6 ด.ญ. วรัญญา เกิดก่อ

*7 ด.ญ. พรพิมล คืนตัก

*8 น.ส. สิรินญา เพ็งเผา

*9 น.ส. สุวิมล แก้วพิทักษ์

*10 ด.ญ. หทัยรัตน์ แก้วพิทักษ์

*11 น.ส. อรณัส แกล้วกล้า

*12 น.ส. ณัฏฐธิดา พันธุวัฒน์

*13 น.ส. ดาราวดี หาญแกล้ว

*14 นาย สุกฤษฎิV เพ็งเทพ

*15 นาย ชัยวัฒน์ ทองฮวด

*16 น.ส. ธันย์ชนก ชุมดี

*17 น.ส. อรอุมา ชุมดี

*18 น.ส. พัชรี รามรักษ์

*19 น.ส. นภารัตน์ ชายภักดิV

*20 น.ส. อริสรา แก้วพิทักษ์

*21 น.ส. ธัญญลักษณ์ บุญทศ

*22 น.ส. เจนจิรา เสิดเสน

23 น.ส. มิรันตี บัวแก้ว

11 โรงเรียนตรังวิทยา

*1 น.ส. สุภาภรณ์ นิยมพร้อม

*2 น.ส. เบญจมาภรณ์ นิยมพร้อม

12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์



*1 ด.ญ. จุฑามาศ ฉ้องหมุน

2 ด.ญ. ศรีนัจกัลป์ สุขพรสวรรค์

3 ด.ญ. รัตนาวดี ชัยเสนีย์

4 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ธัมมัญjู

*5 นาย ธนกฤต หยังหลัง

*6 น.ส. ณัฐกุล พิทักษ์กิจ

*7 น.ส. ทิพาวัณย์ จันทร์ชูเพชร

*8 น.ส. ณัฏฐาวรีย์ นิลละออ

*9 น.ส. ดาราวดี ชุมคง

*10 น.ส. ธัญลักษณ์ ชูแก้ว

*11 น.ส. รสิตา สองพัง

13 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

*1 ด.ญ. ธนัชชา ผูกชอบ

*2 ด.ญ. ชฎาพร งูตูล

*3 ด.ญ. อัญจรีทิพย์ แซ่ว่อง

*4 ด.ช. ภูวดล ศรีเกตุ

*5 ด.ช. ธนพัฒน์ ทรัพย์สิน

*6 ด.ญ. พิชชาภา ดีเบา

*7 ด.ญ. พรชณัฐ ชูศรีหะรัญ

*8 ด.ช. ทินกร ศรีเกตุ

*9 ด.ญ. เขมจิรา ชุ่มพุดซา

*10 ด.ญ. ชัญญาทิพย์ ชูฉิม

*11 ด.ญ. ศญานันต์ จันทร์สองแก้ว

*12 ด.ญ. สุภาพร สมนวน

*13 ด.ญ. จารุวรรณ พลตรง

*14 ด.ญ. กชกร มากสอน

*15 ด.ญ. ปาริชาต สุนทรนนท์

*16 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญลาภ

*17 ด.ญ. พรรณกาญจน์ ไทยเดชา



*18 ด.ญ. อรวี นิคะ

19 ด.ช. เจนณรงค์ ชูทิ%ง

20 ด.ญ. ปิยวดี ทองเรือง

21 ด.ญ. นฤมล สระสวย

22 ด.ช. นิติธาดา ชัยสิริ

23 ด.ช. ชยานันต์ วงศ์ชู

24 ด.ช. วีรภัทร หนูเอียด

25 ด.ช. ศุภโชค จีนหั%น

26 ด.ช. สมพงษ์ ชูแก้ว

27 ด.ช. สุกฤษฎิV เส็นฤทธิV

28 ด.ญ. เขมิกา นิ%มเพ็ง

29 ด.ญ. ชยิสรา รองรักษ์

30 ด.ญ. ฝันสิริ ชุมแก้ว

31 ด.ญ. นูรอัยนี เดชอารัญ

32 ด.ญ. นิศานาถ เอ็งเส็ง

33 ด.ญ. สุภาวดี เพ็ชร์ดี

34 ด.ญ. มุทิตา พรหมมี

35 ด.ญ. นาจีดา ยาวาหาบ

36 ด.ญ. ณิชาภัทร สุกใส

*37 นาย นเรศร์ สุขลิ Uม

*38 น.ส. ฟ้ารุ่ง ชนะกุล

*39 น.ส. กัญญา เส็นฤทธิV

*40 นาย จิรายุ สัตถาผล

*41 นาย ภูวดล สังข์ขาว

*42 น.ส. เพชรดา สิงห์อินทร์

*43 น.ส. ซอฟา หวังกา

*44 นาย ธีรภัทร สิงห์อินทร์

45 น.ส. สุธาธิณี หลงขาว

14 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)



*1 นาย ภิญโญ สิทธิพิสัย

*2 นาย ภัทรภณ เทียนเต้ง

*3 นาย ภาณุเดช รัตนบุรี

*4 น.ส. วันดี อินทกาล

15 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ

*1 ด.ญ. ธันย์ชนก พระคง (online)

2 ด.ญ. นิศากร สุขวิทย์ (online)

*3 น.ส. นันทิชา เส็นธนู (online)

4 น.ส. นัจญวา หมีนหา (online)

5 น.ส. นวนันท์ นาคช่วย (online)

16 โรงเรียนบ้านควนปริง

*1 ด.ญ. ฐิติมา จัตวานิตย์

*2 ด.ช. ชยานันท์ ยิ Uนห้อง

*3 ด.ญ. สุรางค์สิริ แดงหย้ง

*4 ด.ญ. ปวรรณรัตน์ รักเกื Uอ

*5 ด.ช. ณัฏฐชัย โสภากระสินธ์ุ

6 ด.ญ. ปาณิสรา บัวทอง

7 ด.ญ. สุชาดา ราชาลี

8 ด.ช. วริทธิV แสงพันธ์

9 ด.ช. ธิติสรรค์ เชียงทอง

10 ด.ช. พัฒนพงศ์ ใจเกลีUยง

17 โรงเรียนบ้านโคกยาง

1 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ แซ่โห่ (online)

18 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

*1 ด.ญ. พฤตวรรณ รอดเข็ม

*2 ด.ญ. คณิตนันท์ หลักขัน



*3 ด.ช. วรพัสกร แต้มประสิทธิV

*4 ด.ญ. จันทร์นิภา รอดเข็ม

*5 ด.ญ. สุนิษา ปราบปราม

*6 ด.ญ. พิชชาภา สโมสร

*7 ด.ญ. ปรียาภรย์ สรรเพ็ชร

*8 ด.ญ. หทัยกาญจน์ หูเขียว

9 ด.ญ. พิมพกานต์ รองเดช

*10 น.ส. จิรประภาสรณ์ เม่งเอียด

*11 นาย บริพัตร ชูลี

*12 น.ส. กนกวรรณ อินทร์สงคราม

*13 นาย มงคลพัฒน์ คงสง

*14 น.ส. นริศรา หลงกลาง

*15 นาย ธเนศพล ยี% สุ่นแสง

*16 น.ส. ปทุมรัตน์ อโนทัย

*17 นาย จิระพงษ์ สมัครพงษ์

*18 น.ส. สุญาดา รองเดช

*19 น.ส. นริสา รอดเข็ม

*20 น.ส. สิราวรรณ บัวแสง

*21 น.ส. เมธาวดี สาราบรรณ์

*22 น.ส. ธัญรดา ชุมพล

*23 น.ส. กมลชนก อินเครา

*24 น.ส. ปนัดดา หยงสตาร์

*25 น.ส. พัชริญา สโมสร

19 โรงเรียนประชาวิทยา

1 ด.ช. วุฒิภัทร สุนธนนท์

2 ด.ญ. พรปวีณ์ ทิพย์สิงห์

3 ด.ญ. ภัสสรา ตันเกื Uอ

4 ด.ญ. สุวินิภา หนูช่วย

5 ด.ญ. วนัสนันท์ หลีเอบ



6 ด.ญ. ธัญมน ทองสง

7 ด.ช. ธีรเดช คลังแก้ว

8 ด.ญ. เจษฎาพร ช่วยเกษ

9 ด.ช. จักริน แก้วสุวรรณ

10 ด.ญ. อารียา ดวงภักดี

20 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

*1 นาย กิตติพงศ์ จันทร์มัด

*2 นาย ธีรภัทร์ เที%ยงธรรม

3 ด.ช. ธนพล จริงจิตต์

4 ด.ญ. อชิรญา สัUนเต่ง

5 ด.ญ. เมริสา ยกเซ่ง

6 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ เพชรเพ็ง

7 ด.ญ. ชลพินท์ุ คงยิ Uม

8 ด.ญ. พีรดา เกื Uอเมือง

9 ด.ญ. ปิ% นมณี เก้าเอี Uยน

*10 น.ส. วรพิชชา ชุมพล

*11 นาย ชานน พรมเพ็ชร

*12 นาย เตชินท์ พัดทรัพย์

*13 น.ส. สุชาวดี ขาวเนียม

*14 น.ส. สุภาวิตา เอียดแก้ว

*15 น.ส. ทิพย์พธู เดชา

*16 น.ส. วลัย แจ่มกําเนิด

*17 นาย กีรติ สมรักษ์

*18 น.ส. มณีรัตน์ เอ็มบุตร

*19 น.ส. อมรกานต์ ส่งเสริม

*20 น.ส. ภวนันท์ กลิ%นหอม

*21 นาย ปิยะ กินจิบ

*22 น.ส. กุลปริยา วิเชียรบุตร

*23 นาย รัฐภูมิ นนทก



*24 น.ส. อัญชิสา หวานขัน

*25 นาย ธันทิวา ยกเซ่ง

*26 นาย กฤษณชาติ สิริสมพิพัฒน์

*27 น.ส. กัณทิมา สุดเมือง

*28 น.ส. สิริวิภา ใจบุญ

29 น.ส. รสสุคนธ์ วุ่นพันธ์

30 น.ส. กิ%งแก้ว จิ UวตัUน

31 น.ส. ศวิตา เจริญพุฒ

32 น.ส. กรกช สมาธิ

33 น.ส. กณิกา หมื%นรักษ์

34 น.ส. ญาดา เจะมะอ๊ะ

21 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

*1 น.ส. ศิระประภา ชุมทอง

*2 ด.ญ. สุวลักษณ์ อิ%มบุญ

*3 ด.ญ. สิริกร สําราญสุข

*4 ด.ญ. สกาวเดือน ชูจันทร์

*5 ด.ช. คฑาวุธ เอ็มบุตร

*6 ด.ญ. พิไลฟ้า ทองนะ

*7 ด.ญ. กรัญญา กรงแก้ว

*8 ด.ญ. นริสสา สังข์นุ้ย

*9 ด.ญ. ชลธิชา ชุมรงค์

10 ด.ญ. เจนจิรา เดิมหลิ%ม

11 ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ โต๊ะดํา

12 ด.ญ. ทินมณี ยิ%งชัชวาลชัย

13 ด.ช. ฮาริส คงอินทร์

14 ด.ช. ธนกฤต ยามจีน

15 ด.ช. ณัฐนนท์ บรรฐาน

16 ด.ญ. ปริชาติ ทองรุ่ง

17 ด.ญ. วราภรณ์ เส็นจาง



18 ด.ญ. สุพัตรา ฤทธิV ดี

19 ด.ช. กฤษฎา กันตังกุล

20 ด.ญ. สุดานุช คงรักษ์

21 ด.ช. เทวรัตน์ รักฤทธิV

22 ด.ช. ธัญชนก สรรเพชร

23 ด.ญ. ธัญสินี นวนจันทร์

24 ด.ญ. นันท์นภัส แซ่ภู่

25 ด.ญ. อินทิราภรณ์ หม่องคําหล้า

26 ด.ญ. สุธิดา ศักดิV น้อย

27 นาย ศรรวริศ เดชอรัญ

28 น.ส. ศิรินุช ยมรัตน์

29 ด.ญ. ชมพูนุช จันทร์พุ่ม

30 นาย พงศธร นวนจันทร์

*31 น.ส. อริศรา สํานักพงษ์

*32 น.ส. นฤมล สังข์นุ้ย

*33 น.ส. กวินธิดา ทิพย์จันทา

*34 น.ส. อุมากร ชัยเพชร์

*35 นาย ธีรนัย สุโสะ

*36 น.ส. พัสตราภรณ์ น้อยหนู

*37 น.ส. แพรวา ขุนทา

*38 น.ส. ชนัญชิดา นุ่มรัตน์

*39 นาย อมรเทพ สุวรรณเวลา

*40 น.ส. สิริมา มัธยันต์

*41 น.ส. สิริวรรณ แซะหมาด

*42 น.ส. ณัฐกานต์ ปานเล็ก

*43 น.ส. ภูมรา หนูปาน

*44 น.ส. ณฐิตา ขาวเผือก

*45 น.ส. อโณฌา อัตเส็น

*46 น.ส. ภัทรวดี เอียดเกลีUยง

*47 นาย บุณพจน์ นิลสกุล



*48 นาย อภิศักดิV ไหว้พรหม

*49 นาย ตนิษฐ์ ฉิมเรือง

*50 น.ส. วิชญาดา พลสังข์

*51 นาย ทิชานนท์ วงค์บุญมา

*52 น.ส. ชฎาพร เดิมหลิ%ม

*53 น.ส. ธัญลักษณ์ รักษา

*54 นาย สรรพสิทธิV รงค์รัตน์

*55 น.ส. พิชญาภา ขาวเผือก

56 นาย ธีรภาพ เวียนวัตร

57 น.ส. เสาวลักษณ์ เศษคง

58 น.ส. พัชรินทร์ สงสุวรรณ

59 น.ส. อังคริน สินไชย

60 น.ส. สุปรียา เมืองซอง

61 นาย พงศธร ชูแก้ว

62 น.ส. จินดาภา หย๊ะปรัง

63 น.ส. อิสริยาภรณ์ จันทร์สําลี

64 น.ส. ลักษิกา แก่นแก้ว

65 น.ส. อนุสรณ์ สุดแกล้ว

66 น.ส. วิภาวนี รุ่งสมบัติ

67 น.ส. ภัทธีมา ขาวคงหลิม

68 น.ส. อรุโณทัย เพ็งเซ้ง

22 โรงเรียนรัษฎา

1 ด.ญ. สุวิชาดา นํ Uาแก้ว (online)

2 ด.ญ. ณัฏฐธิดา เป็นใจเย็น (online)

23 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

1 น.ส. สิริญาภรณ์ ขิกขํา

2 น.ส. พิชญธิดา ทองกระจ่าง

3 น.ส. อรัญญา ทองสุข



4 น.ส. ธัญจิรา ทองอ่อน

5 น.ส. ศิรภัสสร สุขศรีเพ็ง

6 น.ส. นิรชา สมเจตนา

7 น.ส. ปวิมล เจริญสุข

8 น.ส. ลีลาวดี นิลบวร

24 โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย์

*1 ด.ญ. กรกัญญา บรรจงการ

*2 ด.ญ. ปรวัน เพ็ชรสนิท

*3 ด.ญ. พัชรี มีชัย

4 ด.ญ. ศศิพิมพ์ แสงดํา

5 ด.ญ. นลินี ไทรงาม

6 ด.ญ. ญาณีพัฒน์ ดําเลิศ

7 ด.ญ. นพมาศ นวนมาก

8 ด.ญ. กฤษธิภรณ์ ชัยเพชร

9 ด.ช. ภูดิศ สรนิรัญ

*10 น.ส. กนกวรรณ ทวนดํา

25 โรงเรียนวังวิเศษ

*1 ด.ช. ทินภัทร ชุมประเสริฐ

*2 ด.ช. พันราย บัวอ่อน

*3 ด.ช. กฤษกร ฤทธากรณ์

*4 ด.ญ. มนต์นภา แกล้วกล้า

*5 ด.ช. สุรเดช แสงประดิษฐ

*6 ด.ญ. วิลาสินี จีนนําหน้า

*7 ด.ญ. ปวีณ์นุช คงขํา

*8 ด.ช. นันทชัย ขุนเด็กตัUง

*9 ด.ญ. โสฐิดา หนูส่ง

*10 ด.ญ. รัตติกาล จีนประชา

*11 ด.ญ. สุชานาฎ ทองดียิ%ง



*12 ด.ญ. อรพิมล คงเพ็ง

*13 ด.ญ. จรรยาพร จิตรา

*14 ด.ญ. สุพิชญา แก้วหมั%น

*15 ด.ญ. นลินส์ คงประสม

*16 ด.ญ. ภัฑฑา คีรินทร์

*17 ด.ญ. ปณาลี ศรีจันทร์ทอง

*18 ด.ช. จักรินทร์ ศรีสงคราม

*19 ด.ช. นฤเทพ จีนสมส่ง

*20 ด.ญ. อาภัสรา หีบเพ็ชร

21 ด.ญ. ชัญญานุช เพ็ชรเล็ก

22 ด.ช. ธนวินท์ ศรีกรฎ

23 ด.ญ. มีนา อ่อนสี

24 ด.ช. จตุพัฒน์ จินดาแก้ว

25 ด.ญ. อภิชาดา บุญเมือง

26 ด.ช. ทรรศวรรธน์ จีนประชา

27 ด.ช. ธนฉัตร ด้วงนุ้ย

28 ด.ญ. สุธีธิดา เมืองละออง

29 ด.ญ. ยุภาวดี หกสี%

30 ด.ญ. ปริยาภัทร แกล้วกล้า

31 ด.ช. ภูมินทร์ จันทร์มิตร

32 ด.ญ. บุษกร คล้ายทอง

*33 น.ส. ณัฐธยาน์ อินขัน

*34 นาย ธีระพงษ์ แสงเกื Uอ

*35 น.ส. ชญานันท์ อุ้ยกิ Uม

*36 น.ส. ชญานุตม์ อุ้ยกิ Uม

*37 น.ส. ฟาธาน จันทร์กระจ่าง

*38 น.ส. วิชญาดา จีนประชา

*39 นาย สุรสิทธิV น้อยสมวงศ์

*40 น.ส. ฐิตินันท์ มีเจริญ

*41 น.ส. อัญชลี ด้วงชู



*42 น.ส. วิไลพร ช่วยหนู

*43 น.ส. กมลรัตน์ บัวลอย

*44 น.ส. ปาจรีย์ ส่งเสริม

*45 น.ส. เกสราภรณ์ แสงแจ้ว

*46 น.ส. พรชิตา ดําทอง

*47 นาย วรภัทร คงประสม

*48 นาย ธนกฤต เพ็ชรฉุย

49 น.ส. เบญญาภา ศรีเรือง

50 น.ส. กรกนก วิมลเมือง

51 นาย ณรงค์เดช แสงแก้ว

52 น.ส. กนกพร วิมลเมือง

53 น.ส. รุ่งธิวา สุวรรณ์

54 นาย พิพัฒน์ คงแก้ว

55 นาย ธีระพัฒน์ สุริยกาญจน์

56 นาย ธีระพงษ์ สุริยกาญจน์

57 นาย ภวัณยู ศรีจันทร์

58 นาย วรชิต สอนทอง

59 น.ส. ปาริสา คงมีสุข

60 น.ส. ฆริศา ทองประกอบ

61 น.ส. ปานตะวัน วังหิน

62 น.ส. ธันย์ชนก ศรีคิรินทร์

63 น.ส. นันทิชา อ่อนรู้ที%

64 นาย สิรวิชญ์ คีรินทร์

65 น.ส. พรชนก อ่อนรู้ที%

66 นาย ธนวัฒน์ หลงละเลิง

67 นาย ทรงกลด มั%นซิ Uว

26 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

1 ด.ญ. ทิวากร สมาธิ

2 ด.ช. ธนกฤต เกตุศิริมงคลชัย



3 ด.ญ. ตรังศิกานต์ ปราบรัตน์

4 ด.ญ. สิริกัลยา อารีรอบ

5 นาย รัฐถิพร ฮั%วสกุล

6 น.ส. วริศรา ว้องกี U

7 น.ส. ปิยาพัชร อ่อนคง

8 น.ส. พรธิตา โกเมส

9 น.ส. เสาวลักษณ์ ส่งเสริม

10 น.ส. จุฑารัตน์ ชมเชยวงศ์

11 น.ส. ปทุมพร หนูเซ่ง

27 โรงเรียนสภาราชินี 2

*1 น.ส. ศศิประภา กรีประเสริฐ

28 โรงเรียนสวัสดิ\ รัตนาภิมุข

*1 นาย อนันตเดช ทองเพิ%ม

2 ด.ญ. ปาณิสรา คงบริรักษ์

3 ด.ญ. นฤมล ทิ Uงเหม

4 ด.ช. ทีปกร รองสวัสดิV

5 ด.ญ. พรพิมล เขาเหม้น

6 ด.ช. ทนงศักดิV ชูเกื Uอ

7 ด.ญ. ธวัลรัตน์ แสงแก้ว

8 ด.ญ. ฉัตรวลี ทองเอียด

9 ด.ญ. ยุวธิดา ขาวเชื Uอ

10 ด.ญ. สุภิญญา สังขาว

11 นาย อติวิชญ์ ท่าจีน

12 นาย ธีรกานต์ จันทร์ไข่

13 น.ส. กานต์ชนา สีสุข

14 นาย อนุสรณ์ นายโท

15 ด.ช. ณัฐวุฒิ คําพรมมา

16 ด.ญ. ธารารัตน์ สู่คง



17 นาย จักรกฤษณ์ ศรีสมบัติ

18 ด.ช. ธนากร ช่วยดํา

19 นาย ธีระเดช ขาวเนียม

20 นาย วรากร สีดํา

21 นาย ฐิติกร ลั%นสิน

22 ด.ช. ธนัญกร สังวรกิตติวุฒิ

*23 น.ส. บุษบา นิคะ

*24 น.ส. กัลยา สีดํา

*25 น.ส. ปวิตรา ฉิมพงค์

*26 นาย วรรณวิษณ์ ชัยเพชร

*27 น.ส. กนกวรรณ ก้งจี U

*28 นาย นิธิกร รอดพันธ์

*29 น.ส. ชยธิดา สงสุวรรณ

*30 น.ส. พิชชาภา ศิริสวัสดิV

*31 นาย คามิน สุขขัน

*32 น.ส. ดุลฤดี ไกรสุทธิV

*33 น.ส. อุมาภรณ์ จันสุข

*34 น.ส. ธันย์ชนก สีดํา

*35 น.ส. พรลภัส แก้วประชุม

36 น.ส. ภิญญดา สิทธิชัย

37 น.ส. ธัญสุดา เอกเพชร

38 น.ส. อติกานต์ ล่องลอย

39 น.ส. ณัฐธิดา คงแก้ว

40 น.ส. วัลภา คุ้มโต

41 นาย ณัฐวุฒิ ช้างนํ Uา

42 น.ส. พิริษา เอียดจุ้ย

43 น.ส. ศุพิชา ฤทธิธร

29 โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม

*1 ด.ญ. พรศิริ เพชรอินทร์



*2 ด.ช. ชญานนท์ อิ%มแย้ม

*3 ด.ญ. อรัญญา รัตนะ

*4 ด.ช. วรเมธ ศรีสุข

*5 ด.ช. ธนพล ปานศิริ

6 ด.ญ. วรัญญา คิดสวน

7 ด.ญ. กุลปริยา รัตนะ

*8 น.ส. จิตติมณฑน์ ยิ%งขจร

*9 น.ส. กัญธิมา รัตนะ

*10 น.ส. นราวดี บุญริน

*11 น.ส. กมลชนก นวนพูล

*12 น.ส. สุนิสา สง่า

*13 น.ส. ขวัญรวินทร์ ประทุมวรรณ

*14 น.ส. ฟารีด้า ฝอยทอง

*15 น.ส. พิมพ์ชนก หวานสนิท

*16 น.ส. ขวัญวิวาห์ เกลี Uยงเอียด

*17 นาย ธันวา สุวรรณคีรี

*18 น.ส. จิรันธร กันตังกุล

*19 น.ส. พรพนา ชูเพ็ง

20 น.ส. ธัญญารัตน์ รงค์รัตน์

21 น.ส. ปาลิตา การดี

22 น.ส. สุชานุช ทองเหมือน

23 น.ส. ฟาร์ฮานา ทองเหมือน

24 น.ส. โสพิดา หนอกสั%น

25 น.ส. รุ้งนภา นวลนุ่น

26 น.ส. พิชญาภัค ทองสองแก้ว

27 น.ส. โสภาพร สังข์รักษ์

28 น.ส. กนกพร อัสสาภัย

29 น.ส. วรรณนิษา จันทร์เปรม

30 น.ส. กระนิษฐนาฏ จิ Uวถ้อง

31 น.ส. ภัทราพร หวานสนิท



จังหวัดนครศรีธรรมราช

30 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

*1 ด.ญ. ชนาพร อักษรพิบูลย์

*2 ด.ญ. สายรุ้ง คงแก้ว

*3 ด.ช. กฤษณะ มาดี

*4 ด.ช. กรัตพงศ์ เรืองอ่อน

*5 ด.ญ. รุ่งทิวา เสนาพันธ์

*6 ด.ญ. เทพิตา คงผอม

*7 ด.ญ. ภานิรัตน์ บุญวงค์

*8 ด.ช. อดิเทพ สมบูรณ์

*9 ด.ญ. เบญญาภา ศรีโชติ

*10 ด.ญ. ณัฐนรี สุขย้อย

*11 ด.ช. ร่มไทร กสิคุณ

*12 ด.ญ. จารุวรรณ คูณเสมอ

*13 ด.ช. วชิรวิทย์ สังฆวัง

*14 ด.ญ. วศินี เหมเดโช

15 ด.ช. จิรายุทธ กรดสีไหม

16 ด.ญ. พัชรธิดา มีกระใจ

17 ด.ช. กฤชย์ณรงค์ ศิริกาญจน์

*18 น.ส. กมลวรรณ การะเวช

19 นาย กษิดิV เดช พุกเจริญผล

31 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

*1 ด.ญ. พรธิดา คชเชนทร์ (online)

*2 ด.ญ. ภัทรดา ละลอบ (online)

*3 น.ส. ปริษา คชรินทร์ (online)

32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

*1 ด.ญ. กัญญาวีร์ เกลี Uยงสง



33 โรงเรียนชะอวด

*1 ด.ช. ธนพล มีเสน (online)

2 ด.ญ. วนิดา พูลเพิ%ม (online)

3 ด.ช. ศุภณัฐ  นวลแป้น (online)

4 ด.ช. ปรมินทร์ ศรีขาว (online)

5 น.ส. ปาลิตา ฝาระมี (online)

34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

*1 นาย ทินกร ยอดทอง

*2 น.ส. มาริสา พจจําเนียร

*3 นาย รามเทพ จันทร์ขาว

*4 น.ส. สุรดา มีแต้ม

5 ด.ช. อัครวัฒน์ จงจิตร

6 น.ส. อาภัสรา ริยาพันธ์

7 ด.ช. รัฏฐากร บัวหลวง

8 ด.ช. สิทธิพงษ์ เกิดไกร

35 โรงเรียนเชียรใหญ่

*1 ด.ช. ศิรชัช คงเพชร

*2 ด.ช. อัษฎายุธ คํานวณ

*3 ด.ช. ธัญกฤษฏ์ ม้าแก้ว

*4 ด.ญ. ปณิดา คงทอง

*5 ด.ช. ภูมิรพี ลี% จ้วน

*6 ด.ช. เสฎฐวุฒิ คงวัตร

*7 ด.ช. วุฒิชัย จันทร์ดํา

*8 ด.ญ. ณัฐธิดา หนูเจียม

36 โรงเรียนตระพังพิทยาคม

*1 ด.ญ. สิริมา มีสุข (online)



*2 ด.ญ. เสาวลักษณ์ เขียวอ่อน (online)

3 ด.ญ. นิชาภา หิ Uนมี (online)

*4 น.ส. นันทิชา อยู่ขํา (online)

*5 น.ส. ชัญญานุช บรรจงเกลีUยง (online)

*6 น.ส. บัณฑิตา หอมเนียม (online)

*7 นาย อักษรินทร์ ทองอ่อน (online)

*8 น.ส. ประภัสสร เก่งทางการ (online)

*9 น.ส. ศตนันท์ ฆังรัตน์ (online)

*10 น.ส. อรไพลิน คํามี (online)

*11 น.ส. อนัญพร สมศรี (online)

*12 น.ส. อติกานต์ รุ่งเอียด (online)

*13 น.ส. นฤมล จันทร์สมมิตร (online)

*14 น.ส. นันท์นภัส ด้วงจันทร์ (online)

*15 น.ส. อาริญา มีสุข (online)

*16 น.ส. ปฑิตตา เหมทานนท์ (online)

*17 นาย พีระพัฒน์ เสือด้วง (online)

*18 น.ส. กัณติมา นิมิตศรีสุวรรณ (online)

*19 นาย คมกฤช ภิญโญ (online)

*20 นาย ธนากร ทองปลั%ง (online)

*21 นาย ธนภัทร เมืองสว่าง (online)

22 น.ส. ณัฐกานต์ วิ%งสุข (online)

37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

*1 น.ส. ศุภพิชญาณ์ ชามทอง

*2 น.ส. พิมพร สงฆ์แป้น

*3 น.ส. ณัฐชา ศรีเมฆ (online)

4 น.ส. ปุณยาพร พัทวี

5 นาย กฤตวิทย์ จิตจํา

38 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ\ ศึกษา



*1 ด.ญ. อริสรา พุ่มแก้ว

*2 ด.ญ. ชไมพร เปาะทองคํา

*3 น.ส. ณัฐธิดา อภัย

*4 น.ส. สุรางคนา คงคล้าย

*5 น.ส. กวินทรา โต๊ะตาเหยะ

*6 น.ส. ปนัสญา ตัUงต่อนิรันดร์

39 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

1 ด.ช. ณัฐพงษ์ ดําเกลี Uยง (online)

2 น.ส. อัณญดา อักษรนํา (online)

3 น.ส. ศิริพร รอดสีเสน (online)

4 น.ส. เกสรา คงภักดี (online)

40 โรงเรียนบางขันวิทยา

*1 ด.ญ. ธารมิกา ประจําน้อย

*2 ด.ญ. ชมพูนุช บัวบุญ

*3 ด.ญ. วีรัชยา สุดชู

*4 น.ส. เบญจมาศ ชัยสิทธิV

*5 น.ส. ปิญชาน์ หมื%นราษฎร์

6 น.ส. ปรมาภรณ์ ประจําน้อย

41 โรงเรียนบ้านบางน้อย

*1 ด.ญ. สุรางคนา ละอองภัก (online)

*2 ด.ช. สิทธ์พนธ์ หนูด้วง (online)

*3 ด.ญ. กมลชนก แป้นด้วง (online)

4 ด.ญ. รังสิยา ภิรมย์รักษ์ (online)

5 ด.ช. นพชัย หนูพันธ์ (online)

6 ด.ช. ชนานันท์ หนูรอด (online)

7 ด.ญ. กัลยาณี  ศรีจัน (online)



42 โรงเรียนบ้านปากเชียร

*1 ด.ญ. สุภัทรศรัณย์ จันดํา

*2 ด.ญ. ไอยลดา แสงแก้ว

*3 ด.ช. รัตฑากรณ์ เพชรชะนะ

*4 ด.ช. ธีรเดช คงวัน

5 น.ส. ศศินิภา นรสิงห์

6 นาย อดิเทพ นาคเป้า

43 โรงเรียนปากพนัง

*1 ด.ช. พัสกร สําลี

*2 ด.ญ. นภสร ทองเสน

*3 ด.ญ. ธมลวรรณ แข่งขัน

*4 ด.ญ. ประภัสสร ศรีชัย

*5 ด.ญ. วีรนุช สิงห์โตทอง

*6 ด.ญ. ทิพาวัลย์ หุนติราช

7 ด.ญ. อาทิตยา คงเกลีUยง

*8 น.ส. บุญสิตา ขวัญสุด

*9 น.ส. ยศวรรณ เอียดแก้ว

*10 น.ส. กัญญาวีร์ จันทะบุรี

*11 น.ส. กฤษศิณีย์ ชายใหม่

*12 นาย นพสิทธิV ปรีชา

*13 น.ส. แพรพิไล เขียวเหลือ

*14 น.ส. ณิชากร มูณี

*15 น.ส. ธีรดา ทองสง

*16 น.ส. จิรญา ไตรสุวรรณ

*17 น.ส. พลอยชมพู อินทร์สุวรรณ

*18 น.ส. กันต์กนิษฐ์ กาญจันดี

19 น.ส. นราวรรณ ศิริรัตน์

20 น.ส. ชไมพร สุวรรณสุทธิV

21 น.ส. เพ็ญพิชชา จอมแก้ว



22 น.ส. พิชญา ทองแก้ว

44 โรงเรียนปากพูน

*1 ด.ช. ปัญญากร ประสารศรี

45 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

1 น.ส. อมรกานต์ จงวัฒนา

46 โรงเรียนโยธินบํารุง

*1 ด.ญ. สุธาสินี เข็มทรัพย์ (online)

*2 ด.ญ. ศศิธร นวลจันทร์ (online)

*3 ด.ญ. ณัฐ ช ยากร ดวงเสน (online)

*4 ด.ช. กันติชา ชุมลักษณ์ (online)

*5 ด.ช. ธีรศักดิV  สมหวัง (online)

*6 ด.ช. ธีรภัทร เจริญวรรณ์ (online)

7 ด.ญ. ทิพวรรณ ศรีสุข (online)

8 ด.ช. สุภณัฐ อมรกิจ (online)

9 ด.ช. รชต เดชวัฒน์ (online)

10 ด.ช. เมธิชัย เดชรักษา (online)

11 ด.ญ. ปาริชาติ อ่อนน้อม (online)

12 ด.ญ. ปฏิมาพร แทบทับ (online)

13 ด.ญ. สุพิชญา จงเจริญ (online)

14 ด.ญ. จิณห์วรา พันธ์ุอุไร (online)

15 ด.ญ. ธนัชชา หนูหว้า (online)

16 ด.ญ. ชนิสรา เพ็ชโกมล (online)

17 ด.ญ. นุชจวรรณ น่านวงศ์ (online)

18 ด.ช. ชาญนรินทร์ ช้างชู (online)

19 ด.ญ. ณัฐกฤตา มโนเลิศ (online)

*20 น.ส. สโรชา สุวรรณ์นวลศรี (online)

*21 น.ส. จันทร์ติมา มามุ่ย (online)



*22 นาย รวิชญ์ หล้าหลัน (online)

*23 น.ส. พรนัชชา นาคงาม (online)

24 นาย พศกฤษณ์ ผลหิรัญ (online)

25 น.ส. อัฐภิญญา ขวัญสง (online)

26 น.ส. ภรณ์ทิพย์ หาญใจ (online)

27 น.ส. นภัสสร ยิ Uมแย้ม (online)

47 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

*1 ด.ญ. สากิยานิV สุขฤกษ์

*2 ด.ช. ฤทธิรงค์ คําพุฒ

*3 ด.ญ. ณัฐธิตา คงแก้ว

*4 ด.ญ. ธัญสุดา ทองรอด

*5 ด.ญ. พัชรพร ทองประสิทธิV

*6 ด.ญ. อลิษา พูลเกิด

*7 ด.ญ. จารุวรรณ ไกรรักษ์

*8 ด.ช. ธนภัทร แก้วประสิทธิV

*9 ด.ญ. จิรชยา แซ่ลิ%ม

*10 ด.ญ. ณัฐฑริกา จันทร์ทัศน์

*11 ด.ช. เอกลักษณ์ แก้ววิจิตร

*12 ด.ญ. ชลธิชา ชูแก้ว

*13 ด.ญ. ณัฐธิกา ยอดมณีย์

*14 ด.ญ. ญาธิณี รอดบัวทอง

*15 ด.ญ. พัทรียา หนูเอียด

*16 ด.ญ. งามศิริ โพธิVปลอด

17 ด.ญ. ธันยชนก เส้งสุย

18 ด.ญ. ภัทริชา สุขแก้ว

19 ด.ญ. พิมพ์วิมล โกศัยสุข

20 ด.ญ. สโรชินี คงเซ็น

*21 นาย ธนกฤต แก้วนาค

*22 น.ส. ธนภรณ์ โกศัยสุข



*23 นาย รัชชานนท์ แก้วบรรจง

*24 น.ส. ณัฐณิชา สุขประสาท

*25 น.ส. พิชญาภา เพชรฤทธิV

*26 น.ส. ดวงแก้ว สีดอกไม้

*27 นาย ชานน ชลสาคร

*28 น.ส. สรียาภา คงกุล

*29 นาย ธนวัฒน์ สัญนุจิตต์

*30 น.ส. รุจิพร ใสหลวง

*31 น.ส. นิโลบล คงแก้ว

*32 นาย จีรวัตร ทองประสิทธิV

*33 น.ส. ธวัลรัตน์ จันทรแก้ว

*34 นาย วรศาสตร์ โกศัยสุข

*35 น.ส. บงกชพร ธานีรัตน์

*36 น.ส. ธนพร สายน้อย

*37 นาย กฤษฎากรณ์ สมัยสง

*38 น.ส. อรนุช ศรีพรหม

*39 น.ส. พัชราวดี พรหมเดช

*40 น.ส. ลักคณา ตามสมัย

*41 น.ส. วลิดา ทิพย์อักษร (online)

42 น.ส. มนัสติยา ประชุมทอง

43 น.ส. ชลิตา เกิดนุ่น

44 น.ส. กรกนก บุตรราช

45 นาย เศรษฐพงศ์ เถื%อนจันทร์

46 น.ส. ศันสนี แก้วเกิด

47 น.ส. วิมพ์วิภา ละออเอี%ยม

48 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

*1 ด.ช. เกียรติศักดิV เพ็งประพันธ์

*2 ด.ช. ธนภัทร จันทร์เพชร

*3 ด.ญ. กวิสรา อ่อนชู



*4 ด.ญ. ผริดา สุวรรณ์

*5 ด.ญ. นฤมล ธงศรี

6 น.ส. กมลลักษณ์ วรรณพิทักษ์

7 ด.ญ. มลจิรา หนูสังข์

8 ด.ช. พีรภัทร วิสามาศ

9 ด.ญ. หนึ%งฤทัย ด้วงหวัง

10 ด.ช. กิตติกร หนูเมือง

11 ด.ช. กิตติพงษ์ คงทองคํา

12 ด.ญ. อริสรา ทองพิจิตร

13 ด.ช. ธีรพันธ์ุ เซ่งฮวด

14 ด.ญ. จิราพัชร บุญเมือง

15 ด.ญ. ธัญญรัตน์ คงแก้ว

16 ด.ญ. วีริศรา ทองขาว

17 ด.ญ. สุทธิกานต์ ทวีรัตน์

18 ด.ญ. สุวพิชญ์ หนูแป้น

19 ด.ญ. สุรัสวดี ทองสุวรรณ

20 ด.ญ. อสมาภรณ์ แก้วเรืองฤทธิV

21 ด.ช. กฤติพงศ์ คงนุ่น

22 ด.ช. อัษฎา อินทรสาร

*23 น.ส. เก็จแก้ว มิตรศรี

*24 น.ส. ทิพานันท์นภัส บัวเรียง

*25 น.ส. สิริลักษมี นาคฤทธิV

49 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์

*1 ด.ญ. ปวริศร ขําเกิด

*2 ด.ญ. เปมิกา เถาว์ชู

*3 ด.ญ. หัสถยา ขุนหวัด

*4 ด.ญ. ประภัสสร สุวรรณสุทธิV

*5 ด.ญ. แพรวา ชูทอง

*6 ด.ญ. กนกอร นาคแก้ว



*7 ด.ญ. ณัฐธิกุล ขาวซัง

*8 ด.ช. ชานนท์ สมจิตร

*9 ด.ช. ขวัญชัย มีจิตต์

*10 ด.ช. กิตติพัทธ์ ยอดสุรางค์

*11 ด.ญ. ณัฐธิดา เต็มดวง

*12 ด.ช. จิระเดช บัวเพชร

13 ด.ช. ธนพล ประเสริฐจุมพล

*14 น.ส. นภาพร ศรีหะรัญ

50 โรงเรียนวัดสามัคยาราม

*1 ด.ญ. เบญญาภา นิลปักษ์

*2 ด.ช. อัฐวิทย์ โกปิยะ

*3 ด.ญ. อรัญญา แพรกปาน

*4 ด.ญ. สุวนันท์ แก้วนนท์

*5 ด.ช. มนัชชา จันทร์ลิลา

*6 ด.ญ. ธัญชนก ขวดทอง

*7 ด.ญ. ชัชนันท์ ชมเชย

*8 ด.ญ. นริศรา ทองช่วย

*9 ด.ญ. วิริยา จันทร์แก้ว

*10 ด.ช. อภิธาร โพธิVปลอด

*11 ด.ช. ภีมากร สมัยสงค์

*12 ด.ช. เตชสิทธิV พานทิม

*13 ด.ช. ธนพนธ์ จูช่วย

*14 ด.ช. ชญานนท์ ติสิงห์

*15 ด.ญ. นริสา ช่วยนุ่น

*16 ด.ญ. นันท์นภัส รอดเมือง

17 ด.ช. ธราเทพ สมันฑะกาล

18 ด.ญ. กนกกาญจน์ มาตตุวงศ์

19 ด.ญ. พรสวรรค์ รักชีโหล่น

20 ด.ช. ธีรภัทร นนทภักดิV



21 ด.ช. ชลันธร พาชีรัก

22 ด.ช. ณัฐพล ปลอดใหม่

23 ด.ช. กฤตติภูมิ หนูทอง

51 โรงเรียนเสาธงวิทยา

*1 ด.ญ. วาสิตา แซ่ลิ%ม

*2 ด.ญ. กนกพร พุทธโกสิทธิV

*3 ด.ญ. อรัญญา แหลมฉลาด

*4 ด.ช. ธนกฤติ สุคนธา

*5 ด.ญ. สวรส แสงแก้ว

*6 ด.ญ. ณัฐปคัลภ์ ฉัตรสุวรรณ

*7 ด.ญ. ณัฐรินีย์ ขวัญเรียง

8 ด.ช. กฤษฎา ลาวัลย์

9 ด.ช. ธีรวัฒน์ พรหมโชติ

10 ด.ช. สัณหวัช พรหมรักษ์

11 ด.ช. เฉลิมพล ศรีสุวรรณ

12 ด.ช. แทนคุณ ขุนพิทักษ์

13 ด.ช. ธราเทพ สุริยกุล ณ อยุธยา

14 ด.ช. พงศกร เภรีภาศ

15 ด.ช. วุฒิพงษ์ สมพงศ์

16 ด.ญ. สลิลทิพย์ อินทร์แก้วศรี

17 ด.ญ. ศิรินยากร ศรีวิไล

18 ด.ญ. ปภาดา คุ้มม่วง

19 ด.ญ. ฐิตินันท์ เงินพรหม

20 ด.ช. อาธิศ ศรีวิเชียร

21 ด.ช. ธีรศักดิV ปรีชา

22 ด.ญ. พิชามณช์ุ ชั%งเชื Uอ

23 ด.ช. ธีมากร ศรีสุวะ

24 ด.ญ. วรัญญา ชาญณรงค์

*25 น.ส. จุฑามาศ วัฒนะสงค์



*26 นาย หัตถชัย ดําบ้านใหม่

*27 น.ส. ปนัทดา หนูแดง

28 น.ส. กติมากรณ์ สังวระ

29 น.ส. วิชญาดา ป่ากว้าง

30 นาย ณัฐกฤต เลี%ยนกุล

31 น.ส. โสภิตา โมรา

32 น.ส. เพ็ญธิดา จุลเรือง

33 น.ส. หทัยกาญจน์ ทองแกมแก้ว

34 น.ส. ธิดาชนก จันทร์ทอง

35 น.ส. เนตรปรียา ปานทอง

36 น.ส. พิมพ์ทิพย์ วงศ์เบี Uยสัจจ์

37 น.ส. วิรันดา ดําสิงห์

จังหวัดนราธิวาส

52 โรงเรียนดารุลฟุรกอน

1 ด.ญ. อะห์ดา เจะเลาะ (online)

2 ด.ญ. นูรตัสนิม ดือเลาะ (online)

3 น.ส. อาอีซะห์ เพ็ชรสุวรรณ (online)

4 น.ส. ซากีนะห์ อาเเว (online)

5 น.ส. นูรอัยซาตี สาอิ (online)

6 น.ส. นาตาซา ดืนเลาะ (online)

53 โรงเรียนดารุสสาลาม

1 ด.ญ. นูรซาฟาริน เจ๊ะอูมา

54 โรงเรียนนราสิกขาลัย

1 ด.ญ. ซากีลา แวปอ (online)

55 โรงเรียนบ้านกาลิซา

*1 ด.ญ. ดีญานะห์ ดือราแม



*2 ด.ช. อาห์หมัดฟีรเดาซ์ สบูดิง

*3 ด.ญ. นุร์ฮีดายะห์ ซีรอมา

*4 ด.ญ. วารีสรา เจะหลง

*5 ด.ญ. นุรฟาติน เจ๊ะเต๊ะ

6 ด.ช. ตูแวฮาซัง อาแด

7 ด.ญ. ตัสนิม อาแวกือเจะ

8 ด.ญ. นูรฮีดายะห์ มีนา

9 ด.ช. วิลฎาณร์ ยาโก๊ะ

10 ด.ช. อัมรี มะวี

11 ด.ญ. นัสฟา เจ๊ะนิ

12 ด.ญ. สีตีฟาตีเมาะห์ สีรอมา

13 ด.ญ. การีณี ฮะยี

14 ด.ช. อาลิฟ สาอิ

15 ด.ช. มูฮําหมัดฮัมดัม ดอเลาะ

56 โรงเรียนบ้านโคก

1 ด.ญ. กามีละห์ วาดิง

2 ด.ญ. มูรณีย์ ตาเยะ

3 ด.ช. ซาลามีซัม มะนิ

4 ด.ช. ไซยิดอีรฟาน เจะอุมา

5 ด.ญ. พาตือมา ยูโซะ

6 ด.ช. อับดุลรอหมาน ลาเต๊ะ

7 น.ส. นูรซาฟีกา มะดือเระ

8 ด.ญ. ฟิรดาวส์ มะดือเระ

9 ด.ญ. ซูรียาณี แมะแนะ

10 ด.ญ. แวนัญมีย์ อาแวมูลอ

11 ด.ช. อับดุลมูฮัยมิน เจ๊ะอาแซ

12 ด.ญ. นูรฟามีซัน แยนะ

13 ด.ช. ฮาฟิซ อาแว

14 ด.ญ. นูรูลฟาเตนอัรเรียนา เจ๊ะอุมาร์



15 น.ส. นัสริญดา แวอาแซ

16 ด.ญ. ฮีดาย๊ะห์ ดอเลาะ

17 น.ส. อามานี แมะแนะ

18 น.ส. นูรวาฮีดา มะมิน

19 น.ส. ซัลวาณี เจ๊ะนิ

20 น.ส. รุสนานี สาและ

21 นาย สับรี สาและ

57 โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม

1 ด.ญ. กัสมาวาตี มีสู (online)

2 ด.ญ. นูรซาฟีกา  ยาลี (online)

3 ด.ญ. ฟาซีละห์ อาแวเลาะ (online)

4 ด.ญ. นิโนรฮัยซะห์ แมเราะ (online)

*5 น.ส. แวฟาซีรา อาแว (online)

6 น.ส. นุสริน มามะ (online)

58 โรงเรียนสุไหงโก-ลก

*1 น.ส. ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม (online)

59 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

1 ด.ญ. ซูโวบะห์ มูซอ

2 ด.ช. ฟัตฮี แวดือราแม

3 ด.ญ. ซูวัยบะห์ บูเกะเจ๊ะลี

4 ด.ช. มูฮัมหมัดอิมรอน ดึนเลาะ

5 ด.ช. นัซรูดีน ดอเล๊าะ

6 ด.ช. ซัยฟุตดีน ยูโซ๊ะ

7 ด.ญ. อาลียา เจ๊ะแน

8 ด.ญ. นูรเดียนา มะเกะ

9 ด.ช. อัตฟาน ดอเล๊าะ

*10 น.ส. มารียาตี บินดาโอ๊ะ



*11 นาย แวฮาฟีนัน แวมะนอ

*12 นาย มูฮัมหมัดวาฟีย์ ขาลี

*13 น.ส. เสาวณี เปาะแต

*14 น.ส. ตอวีลาห์ เจะมิง

60 โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา

1 ด.ญ. นุรซันตีฮะห์ อีซอ (online)

*2 น.ส. บัลกิส ดาเระ (online)

*3 นาย ตาวฟิต สาอิ (online)

*4 นาย อดิลัน ดาแม (online)

จังหวัดปัตตานี

61 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา

*1 ด.ญ. นิโซเฟีย ดูมีแด

*2 ด.ช. อาทิตย์ หามิ

*3 ด.ช. นาอิมมีปุตรา สาเม๊าะ

*4 ด.ญ. นูรฟา อาแด

5 ด.ช. ไซฟุดดีน กาแยดะแล

6 ด.ญ. นุรนาเดีย ดอเลาะ

7 ด.ญ. ซูวัยบะห์ อาเย๊าะแซ

8 ด.ญ. ฮามีด๊ะห์ ดอเล๊าะ

9 ด.ญ. ซูมัยยะห์ คาเร็ง

10 ด.ญ. นูรีดา บาโระสะนอ

11 ด.ช. สูไฮมี ดูสง

12 ด.ญ. นิฟาดีละห์ มะมิง

13 ด.ช. กามาลุดดีน เจ๊ะดอมะ

14 ด.ญ. อันนา มูนอมาแนง

15 ด.ช. มูฮําหมัดฟิรฮาน เจ๊ะเหม

16 ด.ช. นิซาการียา บาเหะ

17 ด.ญ. ฟาตีนิ อิสแม



18 ด.ญ. นูรฟาตีฮะห์ เจ๊ะตํา

62 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา

1 น.ส. ตัสนีม สาหะ

63 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

*1 น.ส. ซากีหน๊ะ อีแต

2 น.ส. อัรวา สาและ

3 น.ส. มาเดียญัล มาลายา

64 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

*1 น.ส. นูรเดียนา เจ๊ะโซะ

*2 นาย แวอุสมาน ปะดอเกะ

*3 น.ส. นูรฮานีฟ๊ะ กาโฮง

4 ด.ญ. อัสมาอ์ ฮะ

*5 น.ส. มูรูณีย์ มีนา

*6 น.ส. ซูไฮลา ตาเห

*7 น.ส. ดายานา ฮะ

*8 น.ส. นูรียา เจ๊ะนุ

*9 น.ส. สีตีรอกีเย๊าะ อาบูเดร์

*10 น.ส. ฟาตีฮะห์ มะแซ

*11 น.ส. นาเดียร์ สาและ

*12 น.ส. สุไฮลา สานา

*13 น.ส. อาซีลา จะปะกิยา

*14 น.ส. ปาอีซะห์ สแลแม

*15 น.ส. สานียะห์ กาโฮง

*16 น.ส. ฮัฟเซาะ เจ๊ะหลง

*17 น.ส. วาฟะอ์ ยานยา

*18 น.ส. รอบียะห์ เจ๊ะปอ

19 น.ส. มัรยัม กะลูแป



20 น.ส. นุรไลลา สุพพัต

21 น.ส. นูรีดา สแลแม

22 นาย ลุคมาน ดอนิ

23 น.ส. ฮาสานะห์ เจะมะ

24 น.ส. ยูวัยรียะห์ สาและ

25 น.ส. กัสมี ลาเตะ

26 น.ส. ซุลฟา หามะ

27 น.ส. นิรญา สมาน

28 น.ส. นูรดียานา คาเร็ง

29 น.ส. ยามีละห์ เจะยอ

30 น.ส. ฮาสานะห์ อาบูเดร์

31 น.ส. นิซอฟู ลาเตะ

65 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

*1 นาย ฟาอีซ เด็ง

66 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

1 ด.ญ. นาบาฮะ อารงค์

67 โรงเรียนสามารถดีวิทยา

1 ด.ญ. นุรอิฮซาน กุโน

*2 น.ส. ซัลวานี กุโน

จังหวัดพังงา

68 โรงเรียนตะกั2วป่าคีรีเขต

1 น.ส. วัลลภา แสงอาทิตย์

จังหวัดพัทลุง

69 โรงเรียนเขาชัยสน

1 น.ส. อัญญาณี ราชอุไร (online)



70 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ

1 นาย พีรเดช เลื%อนราม

71 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ

1 ด.ญ. จัสมีนา เหล็มนุ้ย (online)

จังหวัดภูเก็ต

72 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

*1 ด.ญ. สมันตชิดา จิตต์ช่วย

*2 ด.ญ. กัลญา คงเดช

3 ด.ญ. กันติชา ทองอินทร์

4 ด.ญ. พุฒิพร ทองขาว

5 ด.ญ. ธัญญภัทร ใจสว่าง

6 ด.ญ. กาญจนา สมใจ

7 ด.ญ. นิยดา พรมโสภา

8 ด.ญ. เมทิกา พัฒพันธ์

9 ด.ช. พงศธร โนจร

10 ด.ญ. บุณยานุช ศรีเมือง

11 ด.ญ. กัลยรัตน์ เนื%องประภา

12 ด.ญ. ณิศาชล ไตรพรม

*13 น.ส. ชลธิชา ถุงคํา

14 น.ส. ประภัสสร มากจุ้ย

15 น.ส. สุภาณี นะคง

16 น.ส. นัภทพร พาลุกา

17 น.ส. ชาคริยา รักงาม

18 น.ส. ดียานา ลาเต๊ะ

19 น.ส. กรนันท์ ดุมลักษณ์

20 น.ส. กัญญาณัฐ สุดามาตย์



จังหวัดยะลา

73 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

1 น.ส. ฮูดา ปูเต๊ะ

2 น.ส. นูร์อาซีร่า สาเม๊าะ

3 น.ส. สูเฟียนี บาโงปะแต

74 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร

1 ด.ญ. ซันดรา สือแม

2 น.ส. มาซีเตาะฮ์ กอระ

3 น.ส. บารียะห์ สือแม

4 นาย ซาอาดัม กาหลง

75 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

*1 น.ส. มารีซัน สาลี (online)

*2 น.ส. นูรมา มามะ (online)

3 น.ส. สูใฮมี สาเมาะ (online)

76 โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา

1 ด.ช. ตัรมีซี ฮามะ (online)

2 ด.ญ. นุรมา วาเยะ (online)

3 ด.ญ. ซัลวา แยนา (online)

4 ด.ญ. สารีณี ลาเตะ (online)

5 ด.ญ. อาวาตีฟ ลีกา (online)

6 ด.ญ. อายูนีย์ หมะกาเตะ (online)

77 โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์

1 นาย กูหมัดซาการ์ดาร์ กูบือโด

จังหวัดสตูล

78 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (มิตรภาพที2  49)



1 ด.ญ. ซารีน่า แสงนวล (online)

2 ด.ช. อดิศักดิV สาบวช (online)

79 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

1 นาย ชนุตร์ หลีหมาด (online)

2 น.ส. พิมพกานต์ จันทร์เพ็ญ (online)

3 น.ส. จิรกานต์ ไกรแสง (online)

4 น.ส. ณัฐฏณิกา ประเสริฐกุล (online)

5 น.ส. นภัทสร สังขะกูล (online)

6 น.ส. วิลาสินี พันหาบ (online)

7 น.ส. อรปรียา สมจริง (online)

8 น.ส. อริสา บิลและ (online)

9 น.ส.  ปนัดดา ปรังเจะ (online)

10 นาย มูฮัมหมัดอัฟฟา ลิมมิตร์ (online)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

80 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

1 ด.ญ. ปกิตตา สมกุล (online)

2 น.ส. สินิดทรา หมัดสดาย (online)

3 นาย ภิพิธธณ เขียมวัชระ (online)

4 น.ส. วัลภา ยกเจริญ (online)

จังหวัดสงขลา

81 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

*1 น.ส. ยอดขวัญ ปิยดิลก

*2 ด.ญ. สุชาวดี หละตํา

*3 ด.ช. ธนวินท์ เพียรรัตน์

*4 ด.ญ. จิราภรณ์ เพ็ชรจํารัส

*5 ด.ญ. สิริยากร เดชพรหมรังสี

*6 ด.ญ. ดาวประกาย ดวงจันทร์



*7 ด.ช. เดชณรงค์ วงศ์จันทราสกุล

*8 ด.ญ. สุชาวดี ใหม่จุล

9 ด.ญ. นิรชา มาหะ

10 ด.ญ. อารีน่า หีมหล๊ะ

11 ด.ญ. พิชญานันท์ บุญกิจ

12 ด.ญ. นภัตร์ศร แสงดี

13 ด.ช. ธีรภัทร อัจฉริยะสิริ

14 ด.ช. พชร เพชรสุวรรณ

15 ด.ช. นิติรุจน์ วชิระอัมพลวุฒิ

16 ด.ญ. ปาริชาติ แซ่ถ่อง

17 ด.ช. วริศ ฤทธิวงศ์

18 นาย อานัส ขํานุรักษ์

19 น.ส. สันฤทัย บัวเพชร

20 นาย นันทพัทธ์ พุทธชาติ

21 นาย ณัฐดนัย โอตาคาร

22 นาย ชวนันท์ พัสดุสาร

23 นาย ปฏิรูป วงศาสวัสดิV

82 โรงเรียนบ้านบาโหย

*1 ด.ญ. ดวงฤทัย ทองสองแก้ว (online)

*2 ด.ญ. พัชราพร บุญจริง (online)

*3 ด.ญ. ชนาพร ขุนจันทร์ (online)

83 โรงเรียนสทิงพระวิทยา

*1 ด.ญ. กนกภรณ์ จรประดิษฐ์

2 น.ส. กัญชรส ก๋งหุย


