
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

กรุงเทพมหานคร

1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

*1 น.ส. สิริดี โพธิศรี

*2 น.ส. นุชรีย์ ปัQนนาค

*3 น.ส. ธนิดา แสงงิ Qว

2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

*1 ด.ญ. สุภาวดี ทองฤทธิV

*2 ด.ญ. ธาราเขต แผนสมบูรณ์

*3 ด.ญ. ศิริกาญจน์ เปล่งแท้

4 ด.ญ. พรวิมล งามพร้อม

5 ด.ญ. พัชรินทร์ ศรีแก้ว

6 ด.ช. ภัทรพล หะหวัง

7 ด.ช. ธีภพ แก้วเจริญ

8 นาย ภัคพล เนคะมานุรักษ์

*9 น.ส. สุภัสสร เอมอิ%ม

*10 น.ส. พราวนภา ศรีเหรา

*11 นาย ราเชนทร์ เนตร์มาเกล็ด

12 น.ส. ปาณิสรา วิจารณญาณสกุล

13 น.ส. สรัลชนาภา พรฉิมมี

14 น.ส. เมทนี วิเท่ห์

15 น.ส. สกุลทิพย์ ซิงห์

16 น.ส. นํ Qาค้าง ผาสุขกิจ

17 น.ส. สุภาวดี สําเภาทอง

รายชื9 อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื9อการกุศล ปี 2565

ระดับมัธยมศึกษา / กรุงเทพและปริมณฑล



18 นาย นัฐวุฒ รอบโลก

19 นาย วายุ รุ่งเรือง

20 น.ส. ฐาปนี ดาศรี

3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

*1 น.ส. วรรณวงศ์ ศรีบุญวงศ์

4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

*1 ด.ญ. มานิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา

*2 ด.ช. สุทธิพงศ์ เสนาพันธ์

*3 ด.ช. จักริน หาโภคี

*4 ด.ญ. ภัณฑิรา ภูดีบุตร

*5 ด.ญ. สุรีรัตน์ วงศ์เพสย์วิเชียร

*6 ด.ญ. พรชนิตว์ แสงสว่าง

*7 ด.ญ. จีรนันท์ ดวงโกศล

*8 นาย ธนกฤต เมืองโคตร

*9 นาย สิรภพ ทาสร้อย

*10 นาย รัฐตพงศ์ บุราคร

*11 น.ส. ปิยะมาศ วังทอง

*12 น.ส. วรีรัตน์ เจริญสวัสดิV

*13 น.ส. ชุติมา วิชระโภชน์

*14 น.ส. อรอนงค์ ควรลับผล

*15 น.ส. ธิดาเทพ วินไธสง

*16 น.ส. สุภัทรา พิมลนอก

*17 น.ส. สุพรทิพย์ สุดตา

*18 น.ส. สุประวีณ์ โคตะพัฒน์

*19 น.ส. ลลิตา เดชะเดช

*20 น.ส. วรัชยา ชูทุ่งยอ

*21 นาย ศุทธิVธรรศ การุณทวยราษฎร์

*22 นาย นิติภูมิ อาจคงหาญ



*23 น.ส. พุทธรักษา แก้วการไร่

*24 น.ส. ปิยะธิดา ผอมจีน

*25 น.ส. ยโสธรา มหศรีสุนทร

*26 นาย ธีรเดช จันทร์สําราญ

*27 นาย รพีภัทร สังเคลือบ

*28 น.ส. พิมพ์ชนก ม่วงผึQง

29 นาย คมกริช ปัญญา

5 โรงเรียนทวีธาภิเศก

*1 นาย ภาธร ธงศรี

6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ปุณณภา ดาววิจิตร (online)

*2 น.ส. วิภาพร ศรีประทุม (online)

*3 น.ส. พันธิกานต์ พานิชะกูล (online)

*4 น.ส. พรจิรา หลําผาสุข (online)

*5 นาย พันธกานต์ พานิชะกูล (online)

*6 นาย อภิสิทธิV ประชากูล (online)

*7 น.ส. แยม ภัยระงับ (online)

7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า

*1 น.ส. นํ Qาเพชร รั%นบ้านแพ้ว

8 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

*1 ด.ช. เอกราช อาศักดา

*2 ด.ช. ภาดา แจ่มดวง

*3 ด.ช. กิติศักดิV สายน้อย

*4 ด.ญ. กุลนิษฐ์ โพธิVงาม

*5 ด.ญ. วัชราภา แย้มพยุง

*6 ด.ญ. ปาริตา แสงศร



*7 ด.ญ. อภิญญา สุวรรณโณ

*8 ด.ญ. สิราวรรณ โพธิพันธ์

*9 ด.ช. ศุภณัฐ พลายบุญ

*10 ด.ญ. รุ่งธิวา เมตรไธสงค์

*11 ด.ญ. อารยา ปรุงสุข

*12 ด.ญ. อมรรัตน์ อาศักดา

*13 ด.ช. จิณณ์นภัส จิตต์สดใส

9 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

*1 นาย พงศ์ศิริ ยินดีเฉลิมพันธ์ุ

2 น.ส. นลินนิภา จังอินทร์

3 นาย สิทธิพงศ์ มะหะหมัด

10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

*1 ด.ญ. สุวิลาวัลย์ ฉิมวิเศษ

2 ด.ญ. ภัทรมัย แสงสียา

3 ด.ช. ฐิติภัทร์ โทนแก้ว

*4 น.ส. อาทิอร ทองบุญ

5 นาย ทิวัตถ์ อุ้ยประเสริฐ

6 น.ส. ปิยาพัชร กะการดี

7 นาย พรภัทร์ โทนแก้ว

8 น.ส. บุญญานุช คํามั%น

9 น.ส. เบญญาภา เรืองปราชญ์

11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

*1 นาย หัฎฐกร ศิริชัยอินทร์ (online)

*2 นาย กิตติภณ หลําพงษ์ (online)

12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

1 ด.ญ. รวิชา ศรีษะเนตร



2 ด.ญ. สิมินตรา สองต่อ

3 ด.ช. ภูมิทัศน์ คําด้วง

4 ด.ญ. ณัฐชา การิยะ

5 ด.ช. คณิน สํารวย

6 ด.ญ. สิดารัศม์ พจนา

7 ด.ญ. นาขวัญ วรรณแจ่มศรี

8 ด.ญ. พนิดา แก้วไพรวัลย์

9 ด.ญ. ภวิตรา ขําไพโรจน์

10 ด.ช. ณฐวรรษน์ บัวหนุน

11 ด.ญ. อิมภิกา บุญมา

12 ด.ญ. ณัฐวิภา ทองประไพ

13 ด.ญ. อนัญญา โพธิวาระ

*14 น.ส. กนกวรรณ แสนแวด

15 น.ส. ดวงพร เรืองศรี

16 น.ส. วรรณนิดา จงชนะ

17 น.ส. ปรวิสา สายแวว

18 น.ส. ปภัสสร บัวบังขัง

19 น.ส. นิตติยา โพธิVศรี

20 นาย ธนภัทร ชัยอนันต์

21 น.ส. พิมพ์ศศิภา เพชรวรสกุล

22 น.ส. ศิริภัทร แสงสว่าง

23 น.ส. บีโอนี% รูปหล่อ

24 นาย ภาณุวัฒน์ จันทรมาศ

13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

*1 ด.ญ. วันทิพย์ เรืองอุไร

*2 น.ส. รัญชิดา ทองนาค

*3 นาย อภิสิทธิV นามจําปี

*4 ด.ญ. ชนัญชิดา ยังมีสุข

5 ด.ญ. ฉันท์สินี วิภพทองเจริญ (online)



*6 นาย ทัศไท ประทุมมา

*7 นาย ภาคิน สุทธิVละออง

*8 น.ส. เนตรอัปสร เดชเดิม

*9 นาย ระพีพัฒน์ ปานพิมพ์

*10 น.ส. ปัณฑิตา ปรางบาง

*11 น.ส. พัชรดา ผิวเกลีQยง

*12 นาย พิชิตชัย แจ่มจํารัส

*13 น.ส. ณัฐพร จงจอหอ

*14 นาย แทนคุณ เลขลบ

*15 น.ส. ลักษิณา สวนจันทร์

*16 น.ส. สโรชา คงศรี

17 น.ส. วัลลภา ศรีทอง (online)

14 โรงเรียนบางยี9 ขันวิทยาคม

*1 ด.ช. เกรียงไกร ภูดินทราย

*2 ด.ญ. ธัญรัตน์ วงศ์เก๋

*3 ด.ญ. พิชญา วรรณสิงห์

4 ด.ญ. สุพิชญา พันทะสา

5 ด.ญ. ชญานันท์ สะมะถะ

6 ด.ญ. กันยาพร จอกแก้ว

7 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงษ์ขวัญเมือง

8 นาย สุวิชา สาธร

15 โรงเรียนบ้านเกาะ

*1 นาย ภีรพงษ์ สืบวงษ์

16 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

*1 ด.ช. สราวุฒิ วัฒนานนท์

17 โรงเรียนพรตพิทยพยัต



*1 น.ส. คะนึงนิจ อยู่สุข

18 โรงเรียนมหรรณพาราม

*1 ด.ช. พีรภัทร เอี%ยมใจตรง

*2 น.ส. ศิริพร ดีสุข

*3 น.ส. ตวิษา ตาละคํา

*4 น.ส. สุชาดา พึ%งไทย

*5 น.ส. ชลัยรัฐฎ์ เจือนาค

*6 น.ส. สุกานดา เพื%อนรัมย์

*7 น.ส. มนธิชา คําแก้ว

8 นาย จิรวัฒน์ เสนผาบ

9 นาย นัฐณะธี หมอนวดดี

10 ด.ช. ศุภณัฐ สุนทรนุช

11 น.ส. โชติกา จั%นถลา

*12 นาย กฤษณะ การโพธิV

*13 น.ส. ตา กล้วยนิจ

*14 นาย ศิลา พานทอง

*15 นาย ณภัทร ปิ% นเกตุ

*16 น.ส. ภัทริดา สร้อยอากาศ

*17 นาย ธวรรษ พุ่มมาลี

*18 น.ส. พิมพ์ชญาณ์ สมบัติวงค์

*19 น.ส. เกตุสุพร ธรรมสอน

20 น.ส. สุนิษา พลไกร

21 นาย เตวิช สีสุข

22 นาย วีระภาพ ธูปทอง

23 นาย ปิยะพล สมสฤทธิV

24 นาย เจษฎากร ศูนย์โย

25 น.ส. มุก ทองอินทร์

19 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม



*1 ด.ญ. ณัฐธิดา จรสมาน

2 น.ส. ปิยาภา เวชสุวรรณ์

20 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

*1 น.ส. ชลธิชา นะราช (online)

*2 น.ส. พัชรินทร์ รอดฮ้อย (online)

*3 นาย ประกาศิต สาตรีย์ (online)

*4 น.ส. พิมพ์มาดา สาตรีย์ (online)

5 นาย สมพงษ์ เก่งสมบูรณ์ (online)

21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

*1 ด.ญ. นันฑิกานต์ ตันติเรืองเจริญ

*2 ด.ช. วรายุทธ ภาคทรัพย์

*3 ด.ช. ธรรณญาเทพ อินทรมณี

*4 ด.ช. พีรศักดิV บุญชุม

*5 ด.ญ. ธัญชนก ไชยขวัญ

*6 ด.ญ. อลิสา พาแสง

*7 ด.ญ. พัชรินทร์ น้อยบัว

*8 ด.ญ. เบญจกาญ ศรีวิลาศ

9 ด.ช. วสุธร สุขสมพงษ์

10 ด.ญ. รัตนภัทร นิพพิชฌน์ธารณ์

11 ด.ญ. คณัสนันท์ เซ็นลี

12 ด.ช. คมเพชร กัลยาสกุล

13 ด.ช. ธนโชติ แตงทอง

14 ด.ช. ธนวัต หินกอง

15 ด.ญ. ฐิติวรดา อารีย์

16 ด.ญ. วิชญาพร วิศิษฏ์รัตนวาทิน

*17 น.ส. ยุภาพรรณ กลิ%นขจาย

*18 น.ส. นัทธิชา อาศัยนา

*19 น.ส. วรพรรณ อินค้า



*20 น.ส. ศศิภา คางสันเทียะ

*21 น.ส. ญาดา มินชาติละ

*22 น.ส. บุญญาภรณ์ นิวาสพันธ์

*23 นาย ทักศิลา นามาบ

*24 น.ส. สุชาวดี วิริยภาพ

*25 น.ส. เปมิกา นุชพงษ์

*26 น.ส. นัสรา ยะมะมัง

*27 น.ส. วิลาสินี อาหมัดเลาะ

28 น.ส. วรรณษา บุญมาเลิศ

29 น.ส. อภิชญา แก้วพลับ

22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

*1 ด.ญ. ปรียานุช เปลี%ยนศรีเพ็ชร

*2 นาย เดชสิทธิV กระจ่างโพธิV

3 ด.ช. ธนาดุล น้อยบาท

*4 น.ส. สตรีรัตน์ เอี%ยมเมี Qยน

*5 น.ส. ภัทรชนก หอมจันทร์

*6 น.ส. ญดาพร เจือจันทร์

*7 น.ส. ศศิประภา ฤกษ์โภคี

*8 น.ส. อรชร โพนสูง

*9 นาย ธวัฒน์ชัย สิงห์รัตน์

*10 นาย ณัฐวรปรัชญ์ ใบตานี

*11 น.ส. อรอนงค์ แปลงกาย

*12 น.ส. สุตาภัทร โพธิV พันธ์ุแก้ว

*13 น.ส. สโรชา ชื%นคุ้ม

*14 น.ส. เยาวเรศ ประดิษฐสุวรรณ

*15 นาย สุขพิพัฒน์ ศรีเรืองหัด

*16 น.ส. กาญจนา วังอินทร์

*17 น.ส. ปนัดดา อินทรทนง

*18 น.ส. นันทิยา ทองสุข



*19 นาย ธีรภาคย์ ตรวจมรรคา

*20 น.ส. ศศิธร ชนากร

*21 นาย จิรัฐ โพธิVกลาง

22 น.ส. พัทธนันท์ ธรรมวิยศ

23 น.ส. สุธิดา นุสีวอ

24 น.ส. พิมพ์ชนก พลูสวัสดิV

25 น.ส. ทิพย์วรา ศรีผึ Qง

26 น.ส. จรัสศรี ศรีสุวรรณ

27 น.ส. วรรณพร อักษร

23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

*1 นาย ทินภัทร วรรณวงศ์ (online)

*2 น.ส. อารีรัตน์ รอบวนานิยม (online)

*3 น.ส. อารีวรรณ รอบวนานิยม (online)

*4 นาย ธีรภัทร พันธ์สิงห์ (online)

*5 นาย ธนชาต อํารุงสกุลรัฐ (online)

*6 นาย วราเมธ งามยิ%ง (online)

*7 น.ส. วรัญยา ดอกไม้จีน (online)

*8 น.ส. ณัฏฐกานต์ กิ%งโพธิV (online)

*9 นาย ธนาธิป ดํารงศุภกิจ (online)

*10 นาย ภูริ ปะนามะสา (online)

11 น.ส. ปนัดดา รักษ์รู้ (online)

12 นาย กฤตชัย ชมดี (online)

13 น.ส. อิสรียาภรณ์ เปาวัน (online)

14 น.ส. พิมพ์ชนก แว่นทิพย์ (online)

24 โรงเรียนราชดําริ

1 น.ส. นิราภัทร จิโรชชยากร (online)

2 น.ส. ณัฐธิดา ยะชะระ (online)

3 น.ส. ชาลีรัตน์ ศรีตระการ (online)



4 น.ส. พัณณิตา บูระมิ (online)

5 น.ส. สุพัตรา เอี%ยมลึก (online)

6 น.ส. อาทิตยา จันทร์สุวรรณ (online)

7 น.ส. มนัสรา ตันเอี%ยม (online)

8 น.ส. วิชุดา โรจนสกุลโชค (online)

9 น.ส. สุดารัตน์ หนองขอม (online)

10 น.ส. พิชญาภา โพธิVแจ้ง (online)

11 น.ส. นฤตติยา ทองใหม่ (online)

12 น.ส. จุฑามาศ พักกลิ%น (online)

13 น.ส. พิริยาภรณ์ โพธิVแจ้ง (online)

14 น.ส. ธนวรรณ ศรีสวัสดิV (online)

15 นาย พรพิชิต มะคาทอง (online)

16 นาย สิปปกร อาจคําภา (online)

17 น.ส. ธิญาดา ประโยชน์อุดมกิจ (online)

18 น.ส. กัลยาณี สว่างอารมณ์ (online)

19 นาย ภูผา ทรงลําเจียก (online)

20 นาย โกวิท ช้างสีสุก (online)

21 น.ส. สุกันลญา ผาณิบุศย์ (online)

22 น.ส. สุภาพรรณ ผาณิบุศย์ (online)

23 น.ส. กนิษฐา สาทิพย์จันทร์ (online)

24 น.ส. วรางศ์ุ ปรางค์ชัยภูมิ (online)

25 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

1 น.ส. ปรียาภัทร เยี%ยมโกศรี (online)

2 น.ส. นัททกานต์ จันทร์แจ่ม (online)

26 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

*1 ด.ช. พลภัทร วัฒนานนท์

*2 ด.ญ. ณัฐวดี แสงลี



27 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

*1 ด.ญ. ภัคธีมา ธีรประยูร

*2 นาย ณัฐนันท์ จิรันธนินธัชกุล

*3 นาย ณภัทร ชูรัตน์

*4 ด.ช. ณัฐกิตติV โอนทวัด

*5 น.ส. ปภาวรินทร์ จันทร์ศรี

*6 น.ส. จิรัชญา เดชทัน

*7 น.ส. ปาริชาติ ทองพานิช

*8 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ศรีสง่าชัยพร

9 นาย ธนทัต สุดเสนาะ

10 ด.ญ. พชรพร เตชะวณิช

11 นาย ธนพัฒิ รุจิพืช

12 ด.ญ. ภทรพรรณ เตชะวณิช

13 ด.ช. บดินทร์ ศรีบุญเรือง

14 ด.ช. ณรงค์รัชช์ จิรันธนินธัชกุล

15 ด.ช. กฤตภาส เกริกเทมินทร์

16 ด.ญ. ทัศนีย์ -

17 ด.ญ. ปภาวดี สําราญสุข

18 ด.ญ. จตุพร เจิมสุรวงศ์

19 ด.ญ. เขมิกา ศรีแดงเกตุ

20 ด.ญ. พรรัศมี ปานทอง

21 ด.ช. กษิดิV เดช ทีปไทสงค์

*22 นาย ก้องภพ เกื Qอชู

*23 นาย ณัฎฐพล ศรีทน

*24 นาย ธีรโชติ งามวิเศษชัยกุล

*25 นาย ทัศน์พล คะโน

*26 นาย ธนวรรณ เลขนะมงคล

*27 น.ส. ศิรภัสสร เลิศทหาร

28 นาย อชิตพล ชุมศรี

29 นาย อชิระ ชุมศรี



30 นาย พลภัทร พึ%งเกษม

31 นาย วรวิศ ศรีพวงนาค

32 นาย สิงหา อุทธาโกสม

33 น.ส. สุดารัตน์ เตโชสกลดี

34 นาย ศุภกร แก้วกระจ่าง

35 นาย กันตภณ เกริกเทมินทร์

28 โรงเรียนวัดพุทธบูชา

1 น.ส. ปัทมนันท์ ตาลทอง (online)

29 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

1 ด.ช. ธงชัย เชียงทอง

2 นาย ฐิติโชค แสงโสดา

30 โรงเรียนวัดอินทาราม

1 น.ส. ปาริชาติ ปานกลิ%นพุฒ

31 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

*1 น.ส. ชญากานต์ สุริยะจันทร์โณ (online)

32 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

*1 ด.ญ. อริสา นาสุรีย์

*2 ด.ญ. วลัยพรรณ จิรัสย์เชวง (online)

3 ด.ญ. ธัญชนิต บุญเสนอ

*4 น.ส. พรชนก เพราะประโคน

*5 นาย วิรัทธิVพล อิทธิสัมพันธ์

*6 น.ส. พลอยฉัตร ศรีศุภฤกษ์

*7 นาย ธนทัต ผลอรัญ

*8 นาย อัครชัย คํางาม

*9 นาย คณิติน สารขาว (online)



*10 น.ส. สุพรรษา ฟุ้งสุข (online)

*11 นาย กฤษฎา กาฬสินธ์ (online)

*12 นาย สรวิศ อรสาร (online)

*13 น.ส. ณัฐกมล ช่วยสม (online)

*14 นาย เกียรติภูมิ สุไรศรี (online)

15 น.ส. พิชญาวดี โซเฮลคาน (online)

16 น.ส. กัณฐิกา จิตบรรจง (online)

33 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

*1 ด.ญ. ฐิติภัทรา กรับทอง (online)

*2 น.ส. กาญจนา สงวนประเสริฐ (online)

3 น.ส. กัญญาพัชร เกิดอ่วม (online)

34 โรงเรียนสิริรัตนาธร

1 ด.ช. ธีรภัทร บุญมาวาณิชย์

2 ด.ญ. ลลิตา พุทสิริ

3 ด.ญ. เปรมปรางค์ มาลานนท์

4 น.ส. เปรมลักษณ์ มาลานนท์

5 น.ส. ปาริชาต ปู่มูล

6 น.ส. สุนิชา บุญแท้

35 โรงเรียนสารวิทยา

1 น.ส. สุนิษา พิศาลทรัพย์ (online)

36 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

*1 น.ส. ชญาณิณ เยี%ยมโกศรี

*2 น.ส. สุดารัตน์ อ่วมอินทร์

37 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

*1 ด.ญ. พิชชาพร สามิภักดิV



*2 น.ส. นฤมล อ่อนพิบูลย์

*3 ด.ญ. กฤตพร ปักธงชัย

*4 น.ส. พลอยชมพู สวัสดี

*5 น.ส. ณัชชา ทองประดิษฐ์

*6 น.ส. ปาริฉัตร กิริยานนท์

7 นาย เตชสิทธิV เอี%ยมสุวรรณ

38 โรงเรียนเสนานิคม

1 นาย ธันวา เกรียงไกรเวช

39 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

*1 ด.ญ. กันติชา สะมาเด๊ะ

*2 ด.ญ. พัชรีย์ ศรีนิรัตน์กุล

*3 ด.ช. ภูริภัทร โซ๊ะมาลี

*4 ด.ญ. นูรูลมุนีนะห์ เจะกา

*5 ด.ญ. สุภัสสร สุดประเวศ

6 ด.ญ. หทัยชนก กฤษณะชัยยะ

7 ด.ญ. ตัสนีม เจริญสุข

8 ด.ญ. นัจม์ อาเก็บ

9 ด.ญ. มุสลีมะห์ ปาแนแจกะ

10 ด.ช. อานัส ริดงาม

11 ด.ญ. ภัสทราภรณ์ จันทร์แตง

12 ด.ญ. แพรวา โต๊ะลาใบสลาม

13 ด.ญ. มิสบะห์ ปาแนแจกะ

14 ด.ช. กิตติกวิน เรียบร้อย

15 ด.ญ. กานติชา สุดประเวศ

*16 นาย มุสลิม หัสตานนท์

*17 น.ส. รัตติกานต์ แซ่ตัน

*18 น.ส. วิรัฐดา อ่วมแก้ว

*19 นาย พงษ์นรินทร์ ศรีนิรัตน์กุล



*20 น.ส. ณัจฉรียา เวียงคํา

*21 น.ส. อรลดา กองเป็ง

*22 น.ส. ฮัสนา กอเซ็มมูซอ

*23 น.ส. กัญญาภัค พุ่มสุข

*24 น.ส. ฬรรร นาคไกรสร

*25 น.ส. ณัฐณิชา โซ๊ะมาลี

*26 น.ส. แพรวา หมัดพวง

*27 นาย เฟาวาส พันธ์ฉลาด

*28 น.ส. จิดาภา มีมูซอ

29 น.ส. พิมพ์ลตา เจ๊ะมะสุขเกษม

30 นาย สายชล กลั%นบัวหอม

31 น.ส. กฤตาณัฐ มีมูซอ

32 น.ส. กฤตยา กฤษณะชัยยะ

33 น.ส. อารีรัตน์ บังสะวัน

34 น.ส. เมยาวีร์ เซ๊ะวิเศษ

35 น.ส. มนัสนันท์ มะแอ

36 น.ส. นาตาลี อารีพงษ์

37 นาย ฮาฟีดร์ ศรีประเสริฐ

40 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

1 ด.ญ. จิราภรณ์ ลาภอุดมเลิศ (online)

41 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

*1 ด.ญ. พิมพ์ธาดา ม่วงรุ่ง (online)

*2 ด.ช. อภิรักษ์ หนูหน่าย (online)

3 ด.ช. ชัยชนะ ศรีสกุน (online)

จังหวัดนนทบุรี

42 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

*1 ด.ญ. พิชญธิดา ทัพกิจ



*2 น.ส. ชุติกาญจน์ แสนไว

*3 น.ส. พิมภิราลักษณ์ วงษ์จันทร์

*4 น.ส. สายธาร บุญช่วย

5 ด.ช. ศิวะกร วรรณแจ่มศรี

6 ด.ช. นัด ปัตบุตร

43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

*1 ด.ญ. รวินนิภาท์ แต่งเจริญพาณิชย์

*2 น.ส. เบญจมาส เจริญวงษ์

*3 น.ส. สุรีรัตน์ วงษ์บ้านหล่อ

*4 น.ส. วิยะดา แย้มทรัพย์

*5 น.ส. ปิยรัศมิV พรมมา

*6 นาย ธนกฤต เพ็งพา

*7 น.ส. ชนิกานต์ จั%นศรี

*8 น.ส. ณัฐพร เขมะประพันธ์

*9 นาย สัณหณัฐ ศิริไสย์

*10 น.ส. พงศ์สุภา เสือขํา

*11 นาย ณัฐวุฒิ บัวงาม

*12 น.ส. ปวัณณา แตงนิ%ม

*13 น.ส. ณัฎฐณิชา ตาปราบ

*14 น.ส. ชวาลา ใจกล้า

*15 นาย ศรีวิกร อินพรหม

*16 น.ส. ณชญาดา กิจวิทยี

*17 น.ส. นาเดียร์ อรรฐีโสต

18 น.ส. ปพิชญา ปรึกมะเริง

19 น.ส. ฐิตา ลักษณ์นิเทศ

20 น.ส. นันฐกานต์ จบศรี

44 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

*1 น.ส. ฌิชา พงษ์เกษม



*2 น.ส. นันทิชา ฟังทอง

*3 น.ส. พิมรภัทร อินเดริส

45 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

1 ด.ญ. ณัฐธิดา มุขะวนิช (online)

2 ด.ญ. สุณิชชา เอี%ยมละออ (online)

3 ด.ญ. สุภัสสรา ราชาพล (online)

46 โรงเรียนบางบัวทอง

1 นาย วีรภัทร เจียรัมย์

*2 นาย อนุชิต พุทธโอวาท

3 น.ส. วริศรา ดําเนินสุข

4 น.ส. มณีรัตน์ นาคธนสุกาญจน์

47 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

*1 ด.ช. โชคชัย จรูญแก้ว (online)

2 ด.ญ.  ภิมลรัตน์ ทิพย์ประพันธ์ (online)

3 ด.ช. ธันวา ทองวิโรจน์ (online)

*4 นาย ธนกฤต บุญพา (online)

48 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

*1 ด.ช. จักรภูมิ พรมจันทร์

*2 ด.ช. ยศกร หมัดหนัก

*3 ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม

4 ด.ญ. สุพัตรา ลามอ

5 ด.ญ. ณิชานันท์ หอมเทียน

6 ด.ญ. ปณิตา บุญเลิศ

49 โรงเรียนราษฎร์นิยม

*1 ด.ญ. ปุณยาภา สะไม



2 ด.ญ. เพ็ญนภา แก้วกลํ%า

3 ด.ญ. พรกมล ม่วงผุย

4 ด.ช. ประวิทย์ บุตรดี

*5 นาย เกริกไกร มะลิพัฒน์

*6 นาย นิวัตร ทรัพย์แก้ว

*7 น.ส. สุภาพร ชาววังเย็น

*8 น.ส. ทัตพิชา พลายมณี

*9 น.ส. นฤมล พงษ์พันธ์ุ

*10 น.ส. พัชริดา สมสวาท

*11 น.ส. ศิริปภา ดอกลําเจียก

*12 นาย นครินทร์ พิบูลชยากาศ

*13 น.ส. วลี มะลิวัลย์

*14 นาย พลากร สิงห์ทอง

*15 น.ส. วราภรณ์ ภูเรียน

*16 นาย ปฏิภาณ พันธ์ุเครือวัลย์

*17 น.ส. ชลลดา สมประสงค์

18 น.ส. กมลพร เอมโอช

19 น.ส. มนัสวี คําปัน

20 น.ส. นันท์นภัส คล้ายคลึง

21 น.ส. ฐิตาภา ดาวสอน

22 น.ส. ขนิษฐา คําชมทรัพย์

50 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

*1 ด.ญ. ณีรนุช อบรมชอบ

2 ด.ญ. ฟ้าใหม่ ดาวกระจ่าง

*3 น.ส. เบญจวรรณ อินเงิน

*4 น.ส. สุดารัตน์ รักพินิจ

*5 น.ส. พัทธนันท์ ตังควุฒิวิจิตร

51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี



1 น.ส. พัชรีญา นาคสิน

2 น.ส. พรชิตา เสถียรขันธ์

3 ด.ญ. ภัทราภรณ์ เชื Qอทอง

จังหวัดปทุมธานี

52 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

*1 ด.ช. กษิดิศ ประสงค์

2 ด.ญ. พลอยชมพู แจ่มวิจิตโต

*3 น.ส. วาสนา เจริญจิต

53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

1 น.ส. ชวัลลักษณ์ วงษ์จํานง (online)

2 น.ส. ณัฐวรรณ ชนะบุตร (online)

3 น.ส. สุพัตรา โกษะ (online)

4 นาย พันธวัธน์ ขุนชํานิ (online)

54 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์

*1 น.ส. พรศิรินันท์ แย้มทิพย์

55 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

1 ด.ช. ภูริพัฒน์ กุลบุตร (online)

2 ด.ญ. กัลณิกา สิงห์งาม (online)

3 ด.ญ. นพมาศ กลิ%นหอม (online)

4 ด.ญ. ขวัญฤดี ทีมา (online)

*5 นาย สหภาพ เทียมธรรม

*6 น.ส. พัสวี ทองคํา

*7 น.ส. หทัยรัตน์ บําเพ็ญศิลป

*8 น.ส. สุดาริณี เลื%อนไทสงค์

*9 น.ส. พัชรี ศรีสุข

*10 น.ส. ชนภ์นิภา บุญประไพ



*11 น.ส. สุภาวดี มีชัย

12 น.ส. บุญสิตา โยงจิตต์ (online)

13 น.ส. กชามาส กลิ%นผกา (online)

56 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

*1 ด.ญ. พรลภัส วัชรกุลศิริศักดิV

57 โรงเรียนธัญรัตน์

1 ด.ญ. ฟ้าใส จันทร์รัตน์ (online)

*2 น.ส. อนุรดี โต๊ะมิ (online)

*3 น.ส. กุลธิดา มลใ สกุล (online)

*4 น.ส. กชกร แสงใส (online)

*5 น.ส. ทอรัก มีอุสาห์ (online)

*6 น.ส. ศศิธร ทองคํา (online)

*7 นาย เทียนชัย เทียนถวาย (online)

58 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"

*1 ด.ช. ภูวฤทธิV มณินทุ

2 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ทองมา

3 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ เนียมหมวก

4 ด.ญ. ฝ้าย ศิริผล

5 ด.ญ. ศุภรากร เพ็ญประทุม

6 ด.ญ. ชมพูนุท ลาเลี Qยง

7 ด.ญ. อรญา สุขประเสริญ

8 ด.ช. อติวิชญ์ เย็นที%

9 ด.ญ. สุภัสสรา จ๋าจุ๋มป๋า

10 ด.ช. ธนกร อาจอินทร์

11 ด.ช. ฤทธิชัย น้อยอ่อน

12 ด.ช. คณิน บัวรักษา

*13 นาย พนมเพชรฦาชัย หงษ์ผ้วย



*14 น.ส. พรรษา เนียมหมวก

*15 น.ส. ณัฐฐา ธรรมวิถี

*16 น.ส. อรณิชา พันธ์ุทับ

*17 น.ส. สุพิชชา แก้วเกลีQยง

*18 น.ส. พรพิมล โพธิV ปิ% น

*19 นาย หิรัญทรัพย์ เพ็งโตวงษ์

59 โรงเรียนปทุมวิไล

1 ด.ช. อโนชา ชัยพิทักษ์ธรรม

2 ด.ญ. ธัญชนก กลยนี

*3 น.ส. จันตรา ศิริยศ

*4 น.ส. กนกวรรณ คงพุธ

*5 น.ส. ปรียาภัทร โพธิV เข็ม

*6 น.ส. พิไลพร อ่อนละมูล

*7 น.ส. เบญจมาศ โล้สุวรรณกุล

8 น.ส. สุดธิดา พรมดี

9 น.ส. ณัฐชา กิ%งวิชิต

10 นาย นัฐพล ครุผาด

11 น.ส. วรวรรณ กัดสระ

12 น.ส. นิตยา ถนอมจิตร์

60 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

*1 ด.ช. ชญานนท์ เกียล่น (online)

2 ด.ญ. พฤกษาชล ตรีกุล (online)

*3 น.ส. ณีรนุช ธนภัคพสิษฐ์ (online)

*4 น.ส. พิมพ์วิมล ออกผล (online)

*5 น.ส. ภัณฑิรา สารพัฒน์ (online)

*6 น.ส. ภัทราพร แสงแก้ว (online)

*7 น.ส. ภัชราภรณ์ พวงศรี (online)

*8 น.ส. ดารินทร์ ยอดทองหอม (online)



*9 น.ส. อมรรัตน์ ภู่เอี%ยม (online)

*10 นาย มงคล โต๊ะชื%นจรัสกร (online)

*11 น.ส. พรพิมล กลิ%นมณี (online)

*12 นาย ปวัตน์ สิงห์บุบผา (online)

*13 นาย วีรวัฒน์ สุริยะมณี (online)

*14 นาย ธรรมธัช นาดสําแดงฤทธิV (online)

15 น.ส. ปวีณา ศิริวาโภ (online)

16 น.ส. วันวิสาข์ รอดเอี%ยม (online)

17 น.ส. ณัฐริกา ทองชูแสง (online)

61 โรงเรียนสามโคก

1 ด.ญ. วราภรณ์ กอโชคชัย

*2 น.ส. นัฐสิมา กองสัมฤทธิV

*3 น.ส. กมลลักษณ์ รื%นพรต

*4 นาย สหรัฐ บุญมา

*5 นาย พงศกร ข่าทิพย์พาที

*6 นาย เกริกเกียรติ รอดวิรัญ

*7 น.ส. อลิชา ผิวแก้ว

*8 น.ส. เอธยา จิตรคนึง

*9 น.ส. ศีวิกา ศรีวงษ์

*10 น.ส. จิราภรณ์ พาครุฑ

*11 นาย ภคพล ชวนแพ

12 น.ส. นพรัตน์ ขวัญพิกุล

13 น.ส. ภคณัณพ์ เจริญชัยฉัตร์

14 น.ส. อรพิมล ปักษีเลิศ

15 น.ส. ชนนิกานต์ นาคสุทธิV

16 น.ส. วรรณชนก ศรีหาบุญทอง

17 น.ส. อนัญญา จันทะโชติ

18 นาย เกียรติศักดิV ดาวงษ์

19 น.ส. ภัสสร ดุลยกุล



20 น.ส. อนัญญา มาไกล

21 น.ส. ประกายดาว คันทะประดิษฐ

22 น.ส. อติกานต์ สุขปรุง

23 น.ส. ชนัญธิดา ทองนํา

24 น.ส. ชลดา ใยวันนา

25 น.ส. ชลธิชา วรรณแก้ว

26 นาย มงคล เลี%ยมไล้

27 นาย ปริวัฒน์ โชติพรม

28 น.ส. พัชรพร อําระนันท์

29 นาย ศิริพงษ์ นากุดนอก

30 น.ส. ณัฎฐธิดา คงกะพันธ์

31 น.ส. วรัชยา แก้วพันนัย

32 นาย พรชัย พุกกะมาน

33 นาย วีรพงษ์ สุขเกตุ

34 นาย นครินทร์ เจริญลาภ

62 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

1 ด.ญ. พิมผกา ขัดหนูวงค์

2 ด.ญ. เพชรร่มบุญ เมืองศักดา

3 ด.ญ. พลอยชมพู เมืองศักดา

*4 น.ส. ธัญญาภรณ์ เติมทอง

*5 น.ส. ธิดารัตน์ พงกระเสริม

*6 น.ส. ธนพร บุญเกลีQยง

*7 นาย ฐิติภัทร จันทร์หอม

*8 น.ส. อรกมล เสริฐวาสนา

*9 น.ส. ทิพย์ธิดา ทองวงศ์

*10 นาย ศุภลักษ์ พิมพ์ศรี

*11 นาย ณัฐธวุฒิ ผุยพรม

*12 น.ส. อดิศา ชัยอามาตย์



จังหวัดสมุทรปราการ

63 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

*1 ด.ช. จิรโชติ มอไธสง

*2 ด.ญ. อัมพิกา ตรีกุล

3 ด.ช. ธนดล น้อยนํ Qาคํา

4 ด.ช. ศิวะรัตน์ บุญธรรม

5 ด.ช. อภิวัฒน์ สุขกิจ

*6 น.ส. ญาณิศา ชุมเกต

*7 น.ส. ฉัตรแก้วมณี ชายภูมิ

*8 น.ส. ปวรวรรณ บุญเรือน

*9 นาย ศิริพล วันเพร้าพริQง

*10 น.ส. วิมลทิพย์ อาทร

*11 น.ส. นภาพร หงษ์ทอง

*12 น.ส. พรนภัส ผ่องศรี

*13 น.ส. วาสนา โพนเมืองหล้า

14 น.ส. เกมมาริน คนการ

15 น.ส. สุนิสา แซ่โอ๋ว

16 น.ส. มนัสวี ใจเย็น

17 น.ส. ศิริรัตน์ คํานึง

18 น.ส. อุษณีย์ อินทุย

19 นาย ณัฐดนัย ผ่องด้วง

64 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

1 ด.ญ. ชุติมณ วรรณสิงห์

2 ด.ญ. กนกภรณ์ นาใจ

3 ด.ญ. ข้าวขวัญ ทองหล่อ

4 ด.ญ. พิชญาภา มั%นน้อย

5 ด.ช. ภานุพงศ์ สุขมีทรัพย์

*6 น.ส. สุกัญญา จิตรเทิดศักดิV

7 น.ส. กนกวรรณ แปลกผักแว่น



8 นาย อรรถพร ตาละ

9 นาย สุกฤษฏิV เพ็ชรวารี

10 น.ส. ภัคชัญญา สมถวิล

11 น.ส. ปิ% นมณี ดีเลิศ

12 น.ส. สุจิตา ยอดนุ่ม

65 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

1 ด.ช. สุรีกรณ์ อารมย์ดี

2 ด.ญ. แพรวา เผือกโฉลง

3 ด.ช. ณัฐภูมิ ศรีโพธิV

4 ด.ช. สมควร เหลือสิน (online)

5 น.ส. ชญาดา พันธ์ุชัยอนันต์ (online)

66 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

*1 นาย รังษิมันต์ ชนิสราพันธ์ุ

67 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

1 ด.ญ. ณัฐนรี สิริเมฆ

2 น.ส. ศุภสุตา มีกลํ%า

3 น.ส. สยุมพร สันติสุขใจ

4 น.ส. วิราศิณี แว่นในเมือง

5 น.ส. นฤมล คงพุ่ม

68 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

*1 น.ส. จุฑารัตน์ เสวะกะ


