
ล ำดบัที่ ค ำน ำหนำ้ ชือ่ - สกลุ โรงเรยีน

1 นาย กฤษณ์ กรุณ์ดลิก เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ รัชดา

2 นาง กญัญพัชร พลมขุ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย

3 นางสาว กณัฑมิา พนูสวสัดิ์ สารสาสนว์เิทศศกึษา

4 นาย กมัปนาท เกดิโสฬศ กิง่เพชร

5 นางสาว กาญจนา สรุศพัย์ สตรมีารดาพทัิกษ์

6 นางสาว กหุลาบ ภมูรินิทร์ วดัพระยาสเุรนทร ์(บญุมอีนุกลู)

7 นางสาว เกตสุรุนิทร ์บญุประกอบ สเุหร่าซรีอ (ราษฎรส์ามัคค)ี

8 นางสาว จงจติ รืน่ภาคทรัพย์ สมทุรปราการ

9 นาย จตพุร ค ามว่ง ถาวรานุกลู

10 นางสาว จรยิาภรณ์ ชมเชย เคหะทุง่สองหอ้งวทิยา1

11 นางสาว จันทรจ์ริา หงษ์โต ไทยนยิมสงเคราะห์

12 นาง จรุนิทร ครุศานติ สเุหร่าแสนแสบ

13 นาย เจตน ์โพธปัิตชา สารสาสนว์เิทศศกึษา

14 นางสาว ชลธกิาญจน ์ศรปีลดั สามแยกคลองหลอแหล

15 นาย ชศูลิป์ ฌายเีนตร วชิทูศิ

16 นาง ฐติกิานตก์มล แสงจง สเุหร่าจรเขข้บ (กลุางกรูอปุถัมภ)์

17 นาย ฐติวิฒัน ์จงึคงอนันต์ บา้นนายเหรยีญ

18 นางสาว ณัฐกานต ์ภมูคิอนสาร นารรัีตนจั์งหวดัแพร่

19 นางสาว ณัฐกานต์ เวชทัพ วดัพระยาปลา

20 นาย ณัฐวฒุ ิดมุลกัษณ์ ภเูก็ตวทิยาลยั

21 นาย ตรัยเทพ ประสงคเ์งนิ วดับณุยประดษิฐ์

22 นาย ทนงศกัดิ์ นามสมบรูณ์ วดัลานบญุ

23 นาย เทดิพงษ์ คงแกว้ มัธยมปรุณาวาส

24 นางสาว ธณัฏฐา สขุเกษม วดัคูบ้อน (วฒันานันทอ์ทุศิ)

25 นาย ธวชัชยั จักราช วดัใหมล่ านกแขวก

26 นางสาว ธญิาดา ค าสงิหน์อก วดัราชโกษา

27 นาง นงนุช คิว้เจรญิ วดัทองศาลางาม

28 นางสาว นงลกัษณ์ ผดงุเมอืง วดัราษฎรบ์ ารุง (งามศริวิทิยาคาร)

29 นางสาว นงลกัษณ์ สนีลิ วดัก าแพง

30 นาย นพพล โชตวิรวรรณ คลองกุม่ (เสรไีทย อนุสรณ์)

31 นางสาว นพติรา นาทัย มัธยมบา้นบางกะปิ

32 นางสาว นวลนติย ์วรพันธ์ สเุหร่าใหม่

33 นางสาว นันทกานต ์วงษ์ไทย บางยีข่นัวทิยาคม

34 นาง นภิา นาราสา บา้นเกาะ

35 นาย นริาซฟัน มะแซ พัฒนาวทิยา

36 นาง ปภัสรา ชนะทมุ บา้นวงัสะพงุ

37 นาง ปภาว ีมนุีช บางเชอืกหนัง

38 นาย ประยทุธ ลคีะ วดัทองสมัฤทธิ์

39 นางสาว ปราณี มโีชค วดัทพิพาวาส

40 นาย ปราโมท เรณุุมาร มัธยมสาธติมหาวทิยาลยันเรศวร

41 นางสาว ปารติา หมัดอะดมั ก าแพงวทิยา

42 นาย พงษ์พชิญ ์พมิพน์ารากร วดัปากบอ่

43 นาย พเิชษฐ ์แสนมขุ วดัหนองใหญ่

44 นางสาว แพรทพิย ์พดูเพราะ วงัวเิศษ

45 นาย ไพบลูย ์พอุอ้ย มัธยมประชานเิวศน์

46 นาย มนตร ีกอ้นเกือ้ หนองจอกพทิยานุสรณ์

47 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิ ยพุารัตน ์เพ็งสามลู วดัปากบงึ

48 นางสาว ยวุด ีอนิทยงุ วดัชยัมงคล

49 นางสาว ยวุลกัษณ์ เมอืงผัด วดัทองเพลง

50 นางสาว รภัทภร เชือ้ปยุ พนูสนิ (เพชรสขุอปุถัมภ)์

51 นางสาว รวสิรา นรไสย วดัลาดพรา้ว

52 นางสาว รวณ์ีวรรณ อศัวรชานนท์ อนุบาลแสงอรุณ

53 นาง รักชนก มังษะชาติ เสนานคิม

54 นางสาว รัชนร์พ ีทัศนสวา่ง ฉมิพลี

55 นางสาว รัตนา พันธม์ะลี วดัสงัฆราชา

56 นาย ราเชนทร์ ปุงไธสง วดัใต ้(ราษฎรนริมติ) 

57 นางสาว วรรษมน พลตือ้ สายไหม (ทัสนารมยอ์นุสรณ์)

58 นาย วสนัต ์บาลนคร บา้นขนุประเทศ



59 นางสาว วชัรนิทร ์ชาค าฤทธิ์ วดัอดุมรังสี

60 นาย วทิย ์กลา้วกิยก์จิ วดัเศวตฉัตร

61 นาย วสิทิธิ ์สหัสโชติ สตรมีารดาพทัิกษ์

62 นางสาว ศศธิร กระสงัข์ สายไหม (ทัสนารมยอ์นุสรณ์)

63 นางสาว ศริฐิา เผา่ฉนวน สายปัญญา ในพระบรมราชนูิปถัมภ์

64 นางสาว ศริธิร จันทรห์อม บางแคเหนอื

65 นางสาว สกนีา หมาดบ ารุง รัตนจนีะอทุศิ

66 นางสาว สทัุตตา บัวไข วดัมัชฌันตกิาราม

67 นาย สทุนิ ปานขาว หลม่สกัวทิยาคม

68 นาย สรุชยั กซุวั พระยามนธาตรุาชศรพีจิติร์

69 นางสาว สรุยี ์สขุวนั สตรมีารดาพทัิกษ์

70 นาย อภศิกัดิ ์พันสาย มัธยมวดัสทุธาราม

71 นางสาว อรไท ทองคปุต์ สเุหร่าทรายกองดนิ

72 นางสาว อรยา ธรรมภัิกดิ์ วดัศรนีวลธรรมวมิล

73 นางสาว อรวรรณ ศรสีมัฤทธิ์ แกน่ทองอปุถัมภ์

74 นางสาว อรวรรณ สขุเกษม เทศบาลวดัไทรอารรัีกษ์ (มณีวทิยา)

75 นาง อรุณรัตน ์ชมวงศ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย

76 นางสาว อวกิา ออ่นตาจันทร์ วดัอา่งแกว้ (จบี ปานข า)

77 นางสาว อมัรกิา พงศศ์กัดิส์ริ ิ ตัง้พริุฬหธ์รรม

78 นาย อ านาจ คดิเห็น วดัโพธิท์อง

79 นางสาว ฮาฟีดะ๊ จังแดหวา ก าแพงวทิยา


