
ล ำดบัที่ ค ำน ำหนำ้ ชือ่ - สกลุ โรงเรยีน

1 นางสาว กนกพร เจรญิรัตน์ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร ์ภเูก็ต

2 นางสาว กนษิฐา หมัน่กจิการ เสนานคิม

3 นาย กรวทิย ์กระจา่งจติร สารสาสนว์เิทศศกึษา

4 นาย กฤษชนพลฐ ์ภาสดา มัธยมประชานเิวศน์

5 นาย กลางชล จันทรก์ระจา่ง วดัราษฎรบ์ ารุง (งามศริวิทิยาคาร)

6 นางสาว กณัทมิา จันทมาลา เคหะทุง่สองหอ้งวทิยา 1

7 นางสาว กนัตินันท์ ถนอมวงษ์ สตรมีารดาพทัิกษ์

8 นาง กาญจนาภรณ์ ชาตกิระพันธุ์ สเุหร่าทรายกองดนิ

9 นางสาว กานตฑ์ติา หอมหวล คลองกุม่ (เสรไีทย อนุสรณ์)

10 นาง กลุธดิา วรสษิฐ์ วดัหนองใหญ่

11 นาง เกศราภรณ์ เทพแกว้ มาบตาพดุพันพทิยาคาร

12 นาย เกยีรตชิยั ดว้งเอยีด อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

13 นาย เกยีรตศิกัดิ ์หนูหอม วดัปากบอ่

14 นาย ไกรยวชิช ์ศภุโสภาพงศ์ บางแคเหนอื

15 นางสาว ขวญัฤทัย วงษ์พทัิกษ์ มัธยมปรุณาวาส

16 นาย ขนุทอง คลา้ยทอง วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี

17 นางสาว คณุภัทร ชอ่ทอง วงัวเิศษ

18 นาง จรรยา เรอืงประยรู วดัมัชฌันตกิาราม

19 นางสาว จติวกิา สมใจ กิง่เพชร

20 นางสาว จติภัิสร ์โชตนิธิธิานันทร์ ศรยีานุสรณ์

21 นางสาว จรัิฏฐ ์ศรหีะนัลต วดัคูบ้อน (วฒันานันทอ์ทุศิ)

22 นางสาว จริาพร จันทยทุธ วดัชยัมงคล

23 นาง จฬิาภรณ์ มะโนสลีา วดัเศวตฉัตร

24 นางสาว จตุพิร เทยีกสม บางยีข่นัวทิยาคม

25 นาย เจรญิพร เรอืงออ่น วดัพระยาปลา

26 นาย ใจสงิ บัมบรา วดับางกระดี่

27 นาย ฉัตรชยั เสกประเสรฐิ สตรมีารดาพทัิกษ์

28 นางสาว ชญาภา ลวีรรณ บางปะอนิ "ราชานุเคราะห ์๑"

29 นางสาว ชอ่รัก วงศส์วรรค์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี

30 นาย ชยัรัตน ์มานชิ วชิทูศิ

31 นาย ช านาญ ป่ินเจรญิพรทวี บา้นขนุประเทศ

32 นางสาว ชลุ ีสมัพดา วดัศรนีวลธรรมวมิล

33 นาย โชตพืงษ์ ถาวรโชติ วดัราชโกษา

34 นาง ฐฏิภิรณ์ สคุตศิริอิดุม อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย

35 นางสาว ฐติยิา แยม้กมล คลองกุม่ (เสรไีทย อนุสรณ์)

36 นางสาว ฐติวิรรณ ศริวิฒันกลุ สาธติแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

37 นาย ณรงคช์ชั กนัสขุ หนองจอกพทิยานุสรณ์

38 นางสาว ณัฎฐนันธ ์ใสผดุผอ่ง หนองจอกพทิยานุสรณ์

39 นาง ณัฏฐว์รนิทร ์ซยุพันธ์ วดัมัชฌันตกิาราม

40 นางสาว ณัฏฐว์รนิทร ์หมอนทอง วดัสงัฆราชา

41 นาย ณัฐพล อทุธา วดัใหมล่ านกแขวก

42 นาย ถวลัยรั์ชต ์ภูส่วาสดิ์ เทศบาล 1 กติตขิจร

43 นาง ทพิยส์ดุา สรณะ ทา่ใหม ่"พลูสวสัดิร์าษฎรนุ์กลู"

44 นาง ทวิาพร ฐาตจุริางคก์ลุ วดัทองศาลางาม

45 นาย เทพพทัิกษ์ ค าตานติย์ วดับางกระดี่

46 นาย ธนกฤต ดวงจติร วดัทพิพาวาส

47 วา่ทีร่.ต. ธนาคม จุย้ศริ ิ สเุหร่าใหม ่ส านักงานเขตสวนหลวง

48 นางสาว ธรีศิรา นาเมอืง คลองปักหลกั

49 นาย นพคณุ สบืเลย สชีมพศูกึษา

50 นาย นพดล ยอดยิง่ เทศบาล 5 (พหลโยธนิรามนิทรภักด)ี

51 นางสาว นมลชนก เนาวรัตน์ วดัปากบอ่

52 นาย นรนิทร ์อนงคช์ยั เทพอดุมวทิยา

53 นาง นันทวนั สวุภาพ พระแมส่กลสงเคราะห์

54 นาง นติยา แปงมา วดัอา่งแกว้ (จบี ปานข า)

55 นางสาว นภิาพร ระดาฤทธิ์ บางแคเหนอื (ชัน้-จ านงค ์ฉ่องสวนออ้ยอนุสรณ์)

56 นางสาว นภิาไลย ์ค าสงค์ บา้นเกาะ

57 นางสาว นศิา เนยีมหอม วดัทพิพาวาส

58 นาง บษุบา ศรภัีกดี สเุหร่าแสนแสบ



59 นางสาว เบญจพร เชือ้สงิห์ วดัศรโีลหะราษฎรบ์ ารุง

60 นางสาว เบญจรยี ์พานชิผล สตรมีารดาพทัิกษ์

61 นางสาว ปภาวด ีสพีาไชย สตรมีารดาพทัิกษ์

62 นาย ประมาณ ศริพิริุณ ไทยนยิมสงเคราะห์

63 นางสาว ปวณีา สแีดง วดัลานบญุ

64 นาย ปัญญา ค าสะไมล์ สชีมพศูกึษา

65 นางสาว ปัญญาพร อตัถยตุต์ วดัสงัฆราชา

66 นางสาว ปัทมา พรหมศร สามแยกคลองหลอแหล

67 นางสาว ปานตา สฟ้ีา สเุหร่าแสนแสบ

68 นาง ป่ิน ชา่งทอง ดดัดรุณี

69 นางสาว ปิยวรร พรมศรธีรรม สารสาสนว์เิทศศกึษา

70 นาย ปิยะนันท ์จันทรก์อง สเุหร่าทรายกองดนิ

71 นางสาว เปรมใจ ค าจันทร์ สตรมีารดาพทัิกษ์

72 นางสาว เปรมใจ วมิลภักดิ์ วดัหนองใหญ่

73 นาย โประวรรตน์ ขนัตวิรพันธุ์ ทุง่สองหอ้ง

74 นาย พงศภั์ค ฝ้ันกา๋ วดัทองเพลง

75 นางสาว พรทพิย ์บญุเรยีน สเุหร่าจรเขข้บ (กลุางกรูอปุถัมภ)์

76 นางสาว พรรณวด ีหอมค า วดัพระยาสเุรนทร ์(บญุมอีนุกลู)

77 นางสาว พรศริ ิขนัทะ สเุหร่าจรเขข้บ (กลุางกรูอปุถัมภ)์

78 นาย พะวงรก้ อนิทรธนู คลองปักหลกั

79 นางสาว พัชราภรณ์ พลพทัิกษ์ วดัราชโกษา

80 นางสาว พัชราภรณ์ เอมมนิอ้ม วดัโพธิท์อง

81 นางสาว พัชรนิทร ์วงศช์มภู ตัง้พริุฬหธ์รรม

82 นางสาว พญิญา พรมลม มัธยมวดัสทุธาราม

83 นางสาว พณิทพิย ์กจิจงเจรญิยิง่ วดัอดุมรังสี

84 นาง พมิพน์ ้าผึง้ วรรณสาม มาบอ ามฤตวทิยา

85 นางสาว พมิพพ์ร อยูส่งิห์ วดัราชาธวิาส

86 นาง พไิลลกัษณ์ ศริสิรุวงศ์ สรุววิฒัน ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

87 นาย พษิณุ ศริสิวสัดิพ์พัิฒน์ กิง่เพชร

88 นาย พรีะพล อุน่โคกกลาง ตัง้พริุฬหธ์รรม

89 นางสาว พทุธพิร สายสงเคราะห์ ทุง่สองหอ้ง

90 นาย ไพบลูย ์ปัทมวภิาต สามเสนวทิยาลยั

91 นาง ภคมน ชมุศรี ตะกัว่ป่า "เสนานุกลู"

92 นางสาว ภาพมิล ครองสนิ รัตนจนีะอทุศิ

93 นาย ภาษิต สโุพธิ์ วดัทองสมัฤทธิ์

94 นาย ภาสกร อ านวย มนตจ์รัสสงิหอ์นุสรณ์

95 นางสาว มนรวสั รวยธนพานชิ สรุววิฒัน ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

96 นางสาว มานรัีตน ์สดุดี วดัทองสมัฤทธิ์

97 นางสาว เมธาพร ทนิราช มนตจ์รัสสงิหอ์นุสรณ์

98 นาย ยศกร ภาระพรมราช วดับณุยประดษิฐ์

99 นาย ยศภัทร คดิถกู วดัใหมล่ านกแขวก

100 นางสาว รัชน ีอรัญนาค เสนานคิม

101 นางสาว รุง่ทวิา ทองขอน บา้นนายเหรยีญ

102 นางสาว รุจรัิตน ์ปะวนัโน วชิทูศิ

103 นางสาว รุจริา พมิพแ์สง วดัปากบงึ

104 นาง ลนิดา พว่งเผา่ มัธยมปรุณาวาส

105 นางสาว วราพร หวงัเสถยีร ดดัดรุณี

106 นาย วชัรนิทร ์ไชยศรี สายไหม (ทัสนารมยอ์นุสรณ์)

107 นางสาว วารุณี อยูร่่ม วดัอดุมรังสี

108 นางสาว วจิติรา ใหมจั่นทร์ วดัลาดพรา้ว

109 นาย วทิยา อนิโท สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมัธยม

110 นาย วริยิะ มลูศรี มัธยมวดัสทุธาราม

111 นาย วสิทิธิ ์พงษ์ลนุ วดัพระยาปลา

112 นาย วรีศกัดิ ์องิคเมธากรู วดัก าแพง

113 นาย วรีะศกัดิ ์เพยีรเจรญิสนิ บางยีข่นัวทิยาคม

114 นาย เวชกลุ สนิเจรญิ วดัลานบญุ

115 นางสาว แววมยรุา ชมภู่ วชิทูศิ

116 นาย ศกร พรหมทา ราษีไศล

117 นางสาว ศรัญญา ชยัประสทิธกิลุ บางเชอืกหนัง (พนูบ าเพ็ญอนุสรณ์)



118 นาย ศรายทุธ ชาญนคร สอาดเผดมิวทิยา 

119 นาย ศกัราช ไชยรัมย์ บา้นเกาะ

120 นาย ศภุชยั แกว้ขาว เตรยีมอดุมนอ้มเกลา้ อตุรดติถ์

121 นาย ศภุเดช นคิงรัมย์ วดับณุยประดษิฐ์

122 นางสาว ศภุวรรณ นุชนาคา สตรมีารดาพทัิกษ์

123 นาย สมควร ไชยโอชะ วดัคูบ้อน (วฒันานันทอ์ทุศิ)

124 นางสาว สมพศิ ธรรมเจรญิ สตรมีารดาพทัิกษ์

125 นางสาว สวรส ผลเล็ก ฉมิพลี

126 นาย สงัวรณ์ ขนุนนท์ สารสาสนว์เิทศศกึษา

127 วา่ที ่ร.ต. สญัญา ศภุะดี วดัทองศาลางาม

128 นาย สณัหณัฐ เหลา่ศลิปเจรญิ สารสาสนว์เิทศศกึษา

129 นาย สนัต ิเฉยีบแหลมดี พนูสนิ (เพชรสขุอปุถัมภ)์

130 นาย สายัณห ์สทิธสินุทร วดัจันทรป์ระดษิฐาราม

131 นาย สารัช แกว้วทิยาการ สารสาสนว์เิทศศกึษา

132 นางสาว สาวติร ีจันทรผ์ล สารสาสนว์เิทศศกึษา

133 นางสาว สริพิร ทรวงโพธิ์ สารสาสนว์เิทศศกึษา

134 นาง สจุนิดา แสงสวุรรณ สเุหร่าซรีอ (ราษฎรส์ามัคค)ี

135 นาง สชุาดา สรุะเสยีง วดัโพธิท์อง

136 นางสาว สดุารัตน ์วไิลวรรณ พนูสนิ (เพชรสขุอปุถัมถ)์

137 นางสาว สดุยีะ๊ ข านุรักษ์ ก าแพงวทิยา

138 นางสาว สนุษิา ลิม้ไล ้ บา้นขนุประเทศ

139 นาง สปุราณี มงคลล ้า บรุรัีมยพ์ทิยาคม

140 นางสาว สปุรดีา โกษาแสง รัตนจนีะอทุศิ

141 นาย สพุจน ์วรรณพราหมณ์ วดัใต ้(ราษฎรนริมติ)

142 นาง สพัุตรา ถมยา ด ารงราษฎรส์งเคราะห์

143 นาง สมุาลยั พงศาปาน ฉมิพลี

144 นางสาว สมุติตรา เกษสะอาด แกน่ทองอปุถัมภ์

145 นางสาว สมุติรา นวลสระนอ้ย วดัคูบ้อน (วฒันานันทอ์ทุศิ)

146 นาย สรุนันท ์พันธส์มบรูณ์ ก าแพงเพชรพทิยาคม

147 นางสาว สรุชิา บนุนาค วดัจันทรป์ระดษิฐาราม

148 นาย สวุชัชยั อาจวเิชยีร วดัราษฎรบ์ ารุง

149 นางสาว โสภา ตุม้ทา่ชา้ง วดัอา่งแกว้ (จบี ปานข า)

150 นาง โสรัจจ ์แสนค า เทศบาล 5 (พหลโยธนิรามนิทรภักด)ี

151 นางสาว หสุณา ตามาต ก าแพงวทิยา

152 นาย อดเิทพ แสนพันดร สเุหร่าซรีอ (ราษฎรส์ามัคค)ี

153 นางสาว อทพิร เทศารนิทร์ สเุหร่าใหม ่ส านักงานเขตสวนหลวง

154 นาย อภลิกัษณ์ ค าสถติย์ นาหลวง

155 นางสาว อรชร วยิาสงิห์ สามแยกคลองหลอแหล

156 นางสาว อรอนงค ์คงเทยีน วดัชยัมงคล

157 นางสาว อวสัดา วจิติรเนตร มัธยมประชานเิวศน์

158 นาง อกัษิกา จันดากลุ ไทยนยิมสงเคราะห์

159 นาย อฑัฒพ์งศ ์ศรปีระสม สตรมีารดาพทัิกษ์

160 นาย อทิธพิล โลว่นัทา วดัพระยาสเุรนทร ์(บญุมอีนุกลู)

161 นางสาว อมุาพร กลุส าโรง วดัปากบงึ

162 นางสาว อลุยัวรรณ์ สอีอ่น วดัก าแพง


