
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

โครงการสมัมนาผูน้ าทางสงัคม ธรุกิจ และสงัคมวิชาการ 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์

 การเรยีนการสอนและการผลติบณัฑติ   วจิยั / นวตักรรม 
 ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม     การบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ 
 ภาพลกัษณ์ / ชื่อเสยีงขององคก์ร    ความเป็นนานาชาต ิ
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน......ดารนิทร ์ ก าแพงเพชร........รหสับุคลากร…… 5790241 …. 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน………สถาบนัปฏริปูประเทศไทย วทิยาลยันวตักรรมสงัคม……… 

 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปญัหา  
ในปจัจุบนัสถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง จงึมคีวามจ าเป็นต้องเปิดโลกทศัน์และพรมแดนแห่งความรู้ให้กับนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรงัสติ ดงันัน้ภาควชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกจิ และการเมอืง จะจดัเวทสีงัคมศาสตรว์ชิาการ
เพื่อใหน้ักศกึษาที่ลงทะเบยีนรายวชิาของภาควชิาผู้น าทางสงัคม  ธุรกจิ และการเมอืง ไดเ้ขา้ร่วมงาน
วชิาการในแต่ละภาคการศกึษา ทัง้จะยงัเปิดพืน้ทีใ่หก้บันักศกึษา อาจารย ์ บุคลากร ของมหาวทิยาลยั
รงัสติโดยทัว่ไป และบุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมด้วย เพื่อสรา้งองค์ความรู ้ ความเขา้ใจในสถานการณ์ของ
สงัคมไทย โดยอาศยัการรณรงค์ ท าความเขา้ใจ เพื่อพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ดา้นการจดัการปญัหาคอรร์ปัชัน่
ในสงัคม 

1.1 วตัถุประสงค ์ 
1) เพื่อส่งเสรมิวชิาการดา้นสงัคม ธุรกจิ และการเมอืงแก่นักศกึษาทีศ่กึษาวทิยาลยันวตักรรม

สงัคม และบุคคลทัว่ไป 2) เพื่อสนับสนุนใหน้ักศกึษา อาจารย ์บุคลากรของมหาวทิยาลยัรงัสติ มคีวามรู้
ความเขา้ใจสถานการณ์ไทย สถานการณ์โลกในดา้นต่างๆ และตระหนักถงึปญัหาคอรร์ปัชัน่ 3) เพื่อ
กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานสมัมนาผูน้ าทางสงัคมฯ วชิาการ น าองคค์วามรูไ้ปเสรมิสรา้งโลกทศัน์ และอาจน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั และในการท างาน 

 
 



1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
ไดฐ้านขอ้มลูผูเ้ขา้อบรมหรอืนกัเรยีนทัว่ประเทศเพื่อส่งขอ้มลูขา่วสารของวทิยาลยันวตักรรม

สงัคมไดโ้ดยตรง 
 

2. วธิดี าเนินการ 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน  
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน โดยทมีสโมสรนกัศกึษาวทิยาลยันวตักรรมสงัคมและเจา้หน้าที่
สถาบนัปฎริปูประเทศไทย 
3. ออกแบบโบรชวัรแ์ละวางแผนการประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย และเชญิวทิยากร 
4. ปฎบิตังิานตามแผนและจดัการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
5. ตดิตามและประเมนิผล   
6. น าผลไปปรบัปรุงในปีการศกึษาต่อไป 
 

3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็
โครงการ 

ทีต่ัง้ไวใ้นระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ทีต่ัง้ไวใ้นระบบงบ ผลทีไ่ด ้ ทีต่ัง้ไวใ้นระบบงบ ทีแ่นบไวใ้น
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่
ละกจิกรรมไดร้บัประโยชน์
จากโครงการอยู่ในระดบัดี
หรอืมากขึน้ไป 

ตวัชีว้ดัที ่1. รอ้ยละ 60 
ของผูต้อบแบบ
ประเมนิ  

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รอ้ย
ละ 85 ของผูต้อบแบบ
ประเมนิไดร้บัประโยชน์
จากโครงการอยู่ในระดบั
ด ี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 

ผลประเมนิจากผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ (ตอบแบบ
ประเมนิไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ชป้ระโยชน์ 

สรุปความพงึพอใจ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯมี
ความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.50 

2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการในแต่ละกจิกรรม 

ตวัชีว้ดัที ่2. รอ้ยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เอกสารแนบรายงาน
โครงการ 

เขา้ร่วมโครงการ มี
จ านวน 1,029  คน เกนิ
เป้าหมายเดมิทีว่างไว้
เพยีง 50 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 2,058 

เอกสารรายชื่อผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่ม
โครงการจ านวน 1,029 
คน  

 
 



1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตามทีต่ ัง้ในระบบ  50 คน โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 1,029 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2,058 

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ  673  คน (คดิเป็นรอ้ยละ 65.40  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ จ านวน  1,029 
คน) 

3. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีเ่ลอืก 5 (มากทีสุ่ด)  จ านวน  376 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.86  และ 4 
(มาก) จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.32 ของผูต้อบแบบประเมนิจ านวน  673  คน 
 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไมส่ าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

- ผลการประเมนิในคราวนี้ 
1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 1.1 ผลการส ารวจเชิงปริมาณ 
  1.1.1 เคยเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรใดหรอืไม่ 
  ผูเ้ขา้รว่มการอบรมจ านวน 92% ตอบว่าไมเ่คยเขา้รบัการอบรมออนไลน์แบบน้ีมาก่อน 
และ,มเีพยีง 8 % ตอบว่าเคยอบรม 

 
  1.1.2 ไดร้บัข่าวสารจากแหล่งใด 
  ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัขา่วสารส่วนใหญ่จากขา่วสารของโรงเรยีนเป็นหลกั รอ้ยละ 25 รองลงมา
คอืครแูนะแนวหรอืครทูีโ่รงเรยีนแนะน าใหส้มคัรรอ้ยละ 24 และไดร้บัขา่วสารทางสื่อโซเชยีลรอ้ยละ 23 

8% 

92% 

เคย 

ไม่เคย 



 
   
 1.1.3 ระยะเวลาการอบรมจ านวน 3 วนั 
  ผูเ้ขา้อบรมเหน็ว่าการอบรมใชร้ะยะเวลายาวนานมากไปถงึรอ้ยละ 94 บางส่วนตดิเรยีนหรอื
ตดิสอบท าใหไ้มส่ามารถเขา้เรยีนไดต้ลอด หรอืบางส่วนท าใหพ้ลาดบางหวัขอ้ไป โดยเหน็ว่า ควรปรบัให้
เหลอืเพยีงหลกัสตูรละ 1 วนั หรอื 1.5 วนั น่าจะเหมาะสม 

 
   
  
 1.1.4 เนื้อหาการใหค้วามรูต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของท่าน 
  ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอบว่าเนื้อหาการอบรมตรงกบัความสนใจรอ้ยละ 85 และรองลงมาไม่
ทราบรอ้ยละ 10 

5% 

23% 

5% 

24% 
18% 

25% 

โบร์ชวัร์ 

FB/ LINE

เวปไซด์วิทยาลยั 

ครูแนะน า 

เพื่อน 

ข่าวสารของโรงเรียน 

6% 

94% 

0% 

เหมาะสม 

มากไป 

น้อยไป 



 
  
1.1.5 ท าไมถงึสนใจเขา้รว่มอบรม 
 ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่สนใจเขา้รบัการอบรมเพราะไดใ้บประกาศรอ้ยละ 36 รองลงมาเป็นการ
เรยีนออนไลน์ และเนื้อหาน่าสนใจ จ านวนเท่ากนัรอ้ยละ 20 ต่อมาเป็นการอยากรูจ้กั ม.รงัสติ รอ้ยละ 18 

   
 
 1.2 ผลการส ารวจเชิงคณุภาพ 
  1.2.1 ความรูส้กึทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนี้ ไดรู้ถ้งึความคดิของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ชวีติต่างๆ 
ประสบการณ์การเริม่ตน้ชวีติ ประสบการณ์การท างานกบัองคก์รต่างๆ ทัง้ อาจารยม์ากมาย พีโ่คด้ หรอื
แมก้ระทัง่ท่านสส. หรอืวทิยากรคนอื่นๆทีม่ปีระสบการณ์มากมายไดม้าเล่าเรือ่งและใหค้ าแนะน า ความรู้
ต่างๆทีท่่านวทิยากรไดเ้จอมา และไดร้บัความสนุกจากพี่ๆ พธิกีร มเีกมสส์นุกๆใหเ้ล่นมขีองรางวลั เป็นการ
อบรมทีส่นุกอยากใหจ้ดัขึน้อกี 
  1.2.2 รูส้กึดมีากเลยครบัสอบเกีย่วกบัเทคโนโลยต่ีางๆและการแยกขา่วลวงจากข่าวจรงิ 
  1.2.3 รูส้กึสนุกสนานพวกพี่ๆ entertainเก่งกนัมากเละไดค้วามรูเ้ยอะมากค่ะ 

85% 

5% 
10% 

ตรง 

ไม่ตรง 

ไม่ทราบ 

18% 

20% 

6% 
36% 

20% อยากรู้จกั ม.รังสติ 

เนือ้หาน่าสนใจ 

วิทยากรน่าสนใจ 

ได้ใบประกาศ 

เรียนออนไลน์ 



  1.2.4 ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัการสรา้งเทคโนโลยหีรอืสื่อต่างๆเพื่อสงัคม และไดค้วามรูใ้นการ
เป็นผูน้ ารุ่นใหม่ยคุดจิติลัทีด่ ี
  1.2.5 รูส้กึสนุกมากเลยค่ะส่วนตวัรูส้กึตื่นเตน้เพราะไมเ่คยเขา้รว่มงานแนวนี้มาก่อนแต่พี่ๆ ก็
entertianเก่งมากค่ะท าใหห้ายตื่นเตน้ 
  1.2.6 รูส้กึดลีะกส็นุกมากค่ะ ไดร้ว่มเล่นกจิกรรมกบัพี่ๆ เพื่อนๆไดป้ระสบการณ์หลายอย่าง
เลยค่ะ ด่านข่าวจรงิข่าวเทจ็ และการใหด้จิติอลใหเ้ป็นประโยชน์ในการใชช้วีติประจ าวนัค่ะ 
  1.2.7 รูส้กึสนุกดคี่ะทีไ่ดม้าร่วมกจิกรรม ไดร้บัประสบการณ์จากหลายๆคนไมว่่าในเรื่องการ
เรยีน การท าธุรกจิค่ะ 
  1.2.8 รูส้กึไดเ้ป็นเกยีรตทิีไ่ดเ้ขา้รว่มการอบรมมากๆ เลยครบั นอกจากจะไดค้วามรูเ้พื่อใช้
ในชวีติยคุดจิติอลแลว้ ยงัได้รบัแงค่ดิ ค าสอนดีๆ  จากพี่ๆ  ทีไ่ดม้าบรรยายความรู ้ประสบการณ์ชวีติ และการ
เป็นพลเมอืงทีด่ใีนยคุดจิติอลดว้ยครบั 

 
 

5. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 
ควรลดระยะเวลาการอบรมลงเหลอืเพยีง 1-2 วนั เพราะเดก็อาจตดิเรยีนหรอืมกีจิกรรมอื่น

จงึท าใหไ้มส่ามารถเขา้รบัการอบรมตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



หลกัฐานและเอกสารการด าเนินโครงการ 
 

1. ก าหนดการจดักิจกรรม 

 

  
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 ล าดบั  ค าน าหน้า ช่ือ - นามสกลุ สถานศึกษา 
1 นาย เฉลมิเกยีรต ิพนาสทิธิ ์ โรงเรยีนสงิหส์มุทร 
2 นางสาว อกัษรสรรค ์ขาวสะอาด ศรอียุธยา ในพระอุปถมัภศ์ 
3 นาย นิธพิงษ ์ศรสีวุรรณ โรงเรยีนศรยีาภยั 
4 นางสาว วนีสั พรหมรกัษ ์ โรงเรยีนมอ.วทิยานุสรณ์ สรุาษฎรธ์านี 
5 นางสาว ณฏัฐนิช ชาววงั โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
6 นางสาว สภุสัสรา มุทาพร โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
7  เดก็หญงิ มลัลกิา สารคะณา โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
8 นางสาว อารรีตัน์ สรุะมุล โรงเรยีนปทมุราชวงศา 



 ล าดบั  ค าน าหน้า ช่ือ - นามสกลุ สถานศึกษา 
9 นางสาว ณฐัพร เรอืงด ี โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
10 นางสาว วรนุช อนุด า โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
11 นางสาว กุลธดิา รกัเทพ โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
12 นางสาว นางสาวศริภสัสร ลาภสาร ปทุมราชวงศา 
13 นางสาว จริชัญา ทฆีายุโก โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
14 นาย ศุภกฤต แสงเมอืง ศรยีาภยั 
15 นาย ชุตพินธ ์เพญ็ศริ ิ โรงเรยีนศรยีาภยั 
16 นางสาว เบญจรตัน์ ไตรภมู ิ โรงเรยีนสวนศรวีทิยา 
17 นางสาว พรนิภา แสนศร ี โรงเรยีนชานุมานวทิยาคม 
18 นางสาว กติตยิาพร ล าทอง โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
19 นาย ศริพศั พลมณ ี โรงเรยีนสตรชียัภมู ิ
20 นางสาว ชนรด ีศรวีบิลูย ์ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
21 นางสาว มณฑติา จนัดาวงษ ์ โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
22 นางสาว ณิชาภทัร ทมิปาน โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
23 นางสาว พชัรพร พรมวรรณา โรงเรยีนนครชมุพทิยารชัมงัคลาภเิษก 
24 นางสาว ศริริตัน์ พริมัย ์ โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
25 นางสาว ธนพร พมิพสิาร โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
26 นางสาว ชนดัดา วงคช์ยันนั โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
27 นางสาว อรปรยีา บุญทอง โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
28 นางสาว รตัตยิา โสดา โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
29 นางสาว กลัยกร เกษรพรม โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
30 นางสาว ปารฉิตัร ยอดเสาร ์ โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
31 นาย เอกรฐั บุญเลศิ โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
32 นางสาว รชัฎา พากเพยีร โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
33 นางสาว ศรินิภา บ ารุงนาม โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
34 นางสาว ณฐันร ีเบกิบาน โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
35 นางสาว อรปรยีา บุญทอง โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
36 นางสาว ขจรีตัน์ บุญค า โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
37 นางสาว ฐติมิา จนัทรเ์จรญิ โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
38 นาย อษัฎาวุธ ทะเกงิสขุ โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค ์
39 นางสาว ณฐัมน จนัทรพ์ฒัน์ โรงเรยีนสวนศรวีทิยา 
40 นางสาว วนชัพร กจิสบุรรณ โรงเรยีนสวนศรวีทิยา 
41 นางสาว เพชรลดา โพธิค์ า โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
42 นางสาว อศันี ชนิดนอก โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
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43 นางสาว นนัทน์ภสั สงเกดิทอง ท่าสะทอ้นวทิยา 
44 นางสาว รตริส ศรวีายพราหมณ์ โรงเรยีนท่าสะทอ้นวทิยา 
45 นางสาว จนัทมิา ศรยีาภยั โรงเรยีนท่าสะทอ้นวทิยา 
46 นางสาว ชนิกานต ์บุญอว้น โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
47 นางสาว กติกิาร รองหสัสขุ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
48 นางสาว พรนิภา เกตุวร โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
49 นางสาว ศุภรตัน์ ค ้าคณู โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
50 นางสาว ณฏัฐรญิา พาส ี โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
51 นาย รชต รอดเกดิ ร.รท่าสะทอ้นวทิยา 
52 นางสาว จุฑามาศ วเิวก โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
53 นางสาว กลัยาภรณ์ วรรณูปถมัภ ์ โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
54 นางสาว พรเทว ีพเิดช โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
55 นางสาว รวนินัท ์ศริเิสน โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
56 นาย รชตะ ธรีะประโภชน์ภาณุ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
57 นางสาว วนิดา แหยมนก โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
58 นางสาว บณัฑติา กจิจฬุานนท ์ รตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
59 นางสาว กนกศร ีบุบผานนท ์ โรงเรยีนท่าสะทอ้นวทิยา 
60 นางสาว กมลพร บุบผานนท ์ โรงเรยีนท่าสะทอ้นวทิยา 
61 นางสาว ศศรินิทร ์อนิทรสวุรรณ์ โรงเรยีนอุดมศลีวทิยา 
62 นางสาว ปภสัสร ป้องค าม ี โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
63 นางสาว ณฐัวลยั มาเจรญิ บางปะกอกวทิยาคม 
64 นาย กฤษดา ใยแสง โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
65 นางสาว ปุณยนุช ฦาชา โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
66 นางสาว ทภิาวลัย ์มะลทิอง โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
67 นางสาว ปรมิรดา เจรญิวงศ ์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
68 นาย นายธรีภทัร ใจซื่อ บางปะกอกวทิยาคม 
69 นาย กฤษฎิ ์กรชะนะ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
70 นาย เพชรพฒัน์ โสมอนิทร ์ โรงเรยีนโคกโพธิไ์ชยศกึษา 
71 นางสาว ฐานิกา สนุทรหงษ ์ โรงเรยีนศรยีาภยั 
72 นาย เมธา ตราชื่นตอ้ง โรงเรยีนศลีาจารพพิฒัน์ 
73 นาย ภานุพงศ ์หาญมนตร ี โรงเรยีนบา้นท่ามะปรางวทิยา 
74 นางสาว นางสาว ศริปิภา ภู่ใหม โรงเรยีนบา้นท่ามะปรางวทิยา 
75 นางสาว วรญัญา กา้นอนิทร ์ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
76 นาย โชตวิตั แสนด ี โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
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77 นางสาว ขวญันชิชา บุญโชต ิ โรงเรยีนบา้นท่ามะปรางวทิยา 
78 นางสาว จุฬาลกัษณ์ น้อยนาด ี โรงเรยีนท่ามะปรางวทิยา 
79 นางสาว แอนนา นาด ี โรงเรยีนบา้นท่ามะปรางวทิยา 
80 นางสาว กริตัยา สกิบุตร โรงเรยีนตราดสรรเสรญิวทิยาคม 
81 นางสาว สมฤด ีมปีรดี ี โรงเรยีนบา้นท่ามะปรางวทิยา 
82 นางสาว จนัทรกานต ์ตนัเจรญิ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
83 นางสาว นางสาวณฐันนัท ์แท่นทอง โรงเรยีนท่าทะปรางวทิยา 
84 นาย ภูเมธ วรธนธญัญา โรงเรยีนจนัทรประดษิฐารามวทิยาคม 
85 นางสาว เสาวลกัษณ์ ธานีพนู โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร 
86 นาย ณภทัร ทองกอ้น โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
87 นางสาว รตนพรพรรณ ชยัปญัญา โรงเรยีนประเทยับวทิยาทาน 
88 นางสาว ศญาดา ตุงคนาคร โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
89 นางสาว วรนิต พรหมจนัทร ์ โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
90 นางสาว จารุวรรณ อนนัทกาญจน์ โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
91 นางสาว นาฎญา เขม็ขาว โรงเรยีนพระเเสงวทิยา 
92 นางสาว นิภาวด ีช านาญ โรงเรยีนพระเเสงวทิยา 
93 นางสาว รตัตกิาล ทองด ี โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
94 นางสาว ธนิทัดา เดชะ โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
95 นางสาว พรบิพนัดาว เทอืกสบุรรณ โรงเรยีนพระเเสงวทิยา 
96 นางสาว สริริตัน์ แกว้เจรญิ โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
97 นางสาว นางสาวนภสัสร มศีร ี โรงเรยีนพระเเสงวทิยา 
98 นางสาว ชาลสิา ฤทธมิาศ โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
99 นาย ธนาธปิ โชคอนนัตงั บางปะกอกวทิยาคม 
100 นางสาว รตัตกิาล จิง้จ่าย โรงเรยีนพระแสงวทิยา 
101 นางสาว นางสาวธนชัพร เทยีมโพธิ ์ โรงเรยีนพระเเสงวทิยา 
102 นาย อสัร ีมซูอ โรงเรยีนทุ่งยางแดงพทิยาคม 
103 นาย อสัฮา แมย ู โรงเรยีนอสิลามประชาสงเคราะห ์
104 นางสาว ซตีรีอดเีน๊าะ เจะโด โรงเรยีนทุ่งยางแดงพทิยาคม 
105 นางสาว ปิยมน อุ่นสขุ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
106 นางสาว วรรณอุไร ท าอนิราช โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
107 นางสาว ศุภสิรา จ าปาศร ี โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
108 นางสาว นิชาภา กลัปพฤกษ ์ โรงเรยีนน ้าพองศกึษา 
109 นางสาว กชกร พลหาร น ้าพองศกึษา 
110 นางสาว ชลลดา ศรพีนู โรงเรยีนน ้าพองศกึษา 
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111 นาย บรริกัษ ์รุ่งอุทยั โรงเรยีนตราดสรรเสรญิวทิยาคม 
112 นาย สวุจิกัขณ์ ฉัว่สวสัดิ ์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
113 นางสาว หนึ่งฤทยั แสงสหี ์ โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
114 นาย ศตวรรษ ศาตรานนท ์ โรงเรยีนเขาสมงิวทิยาคม(จงจนิตร์ุจริวงศอ์ุปถมัภ)์ 
115 นางสาว อารยีา สงิหเ์ชือ้ โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
116 นาย กฤช ม่วงศร ี โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร 
117 นางสาว ประนดัดา พลหาญ โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
118 นางสาว ปรยิาภทัร เลาวหุตานนท ์ เตรยีมอุดมศกึษา 
119 นางสาว พชัราภรณ์ ศรทีองนาก โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
120 นางสาว กฤษณา จนัทรเ์กดิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคเหนือ 
121 นางสาว พชัรพร โทมถา โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
122 นางสาว กวนิธดิา ค าภกัด ี เตรยีมอุดมศกึษาภาคเหนือ 
123 นางสาว ณฐัตกิานต ์ โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
124 นางสาว อรนุช แกง้ดาภา โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
125 นาย พนมกร เนียมชชูื่น โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
126 นางสาว ถรินนัท ์ล่องตี ้ โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
127 นางสาว นนัทชิา ทองบ่อ โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
128 นาย สริวชิญ ์ศรยีกเอง้ โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
129 นางสาว กลัยาณ ีชลธ ี โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
130 นางสาว สริเิพญ็ ปุม่แกว้ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
131 นาย ชษิชณุ ช่วยเกดิ โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
132 นางสาว ณชัชา ป่ินน้อย โรงเรยีนภูพระบาทวทิยา 
133 นางสาว พนิดา มะลาวลัย ์ โรงเรยีนวงัน้อย(พนมยงคว์ทิยา) 
134 นางสาว วรรรชัญา มะโนชยั โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง 
135 นาย วรทิธิธ์ร ทานอุดม โรงเรยีนหนองเเหนวทิยา 
136 นางสาว กณัฐกิา สงิหร์อ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห2์4 จงัหวดัพะเยา 
137 นางสาว ชนิาณา เลขภสัร ์ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
138 นางสาว บุญธชิา บุญใหญ่ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
139 นางสาว อรจริา เดชเดชาชาญ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 
140 นางสาว รมติา มบีุญ โรงเรยีนอก่งหางแมวพทิยาคาร 
141 นางสาว น.ส.คณิศร โรงเรยีนชานุมานวทิยาคม 
142 นางสาว วรกมล แซ่โคว้ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
143 นางสาว ลดาวลัย ์ชาตชิา โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
144 นาย ฐติพิงษ ์แจม่ใส โรงเรยีนศรสีงคราม 
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145 นางสาว กนกพชิญ ์พวงไพวลัย ์ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
146 นางสาว นนัทน์ภสั บุญมา โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
147 นางสาว อภญิญา พุทธรตัน์ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
148 นางสาว พชัราภา ธรรมวเิศษ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
149 นางสาว วนิดา แกว้กนัหา โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
150 นาย ปฏภิาณ ตน้พนม โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
151 นางสาว ธญัญาลกัษณ์ สมบตั ิ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
152 นางสาว อารญีา วนันา โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
153 นางสาว ธญัญรตัน์ ศริ ิ โรงเรยีนเเก่งหางเเมวพทิยาคาร 
154 นางสาว กญัญาณฐั สงัขท์พิย ์ โรงเรยีนเเก่งหางเเมวพทิยาคาร 
155 นาย กลา้ณรงค ์มศีรแีกว้ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
156 นางสาว เมธริา มะลสิงิห ์ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
157 นาย นาย ธนกฤต นามโคตร โรงเรศีรสีงครามวทิยา 
158 นางสาว ภทัธยิา พฤทธพิงษ ์ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
159 นางสาว กลัยกร เสาวยงค ์ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
160 นางสาว บสสะบงั โต่นวธุ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
161 นางสาว พนัญาลกัษณ์ แจง้สว่าง โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
162 นางสาว ธนพร ค าศร ี โรงเรยีนเเก่งหางแมวพทิยาคาร 
163 นาย พรีพทั เนตรสว่าง โรงเรยีนเเก่งหางเเมวพทิยาคาร 
164 นาย สญัชยั ป ัน้ด า โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
165 นางสาว วไิลลกัษณ์ สดุใจ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
166 นางสาว อธติยิา จ าปาบุร ี โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
167 นางสาว สโรชา อนิทรวตั ิ โรงเรยีนเเก่งหางเเมวพทิยาคาร 
168 นางสาว นนัทวด ีอ่อนสาล ี โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
169 นางสาว กรกนก เงางาม โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
170 นางสาว ผ่องนภา โลจะ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
171 นางสาว เกษสดุา สกีะหวนั โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
172 นางสาว สกุญัญา โคตรหลกัค า โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
173 เดก็หญงิ สพุชิญา วงษ์บญุ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
174 นาย ณฐัพงศ ์โตพลู โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุร ี
175 นางสาว นส.อรวรรณ เกดิสลุง โรงเรยีนเเก่งหางเเมวพทิยาคาร 
176 นาย ณฎฐธนธรรม ฐฏีภทัรมนตร ี โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุร ี
177 นางสาว ชลติา ทองศร ี โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
178 นางสาว ศริกิลัยา มลูค าเหลา โรงเรยีนเออืดใหญ่พทิยา 
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179 นางสาว นางสาวสพุตัรา น้อยก ่า โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
180 นางสาว สนุิสา อศัวภมู ิ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
181 นางสาว ปจรีนนัท ์เหล่าโนนเขวา โรงเรยีนเออืดใหญ่พทิยา 
182 เดก็หญงิ ภคัจริา แสงสว่าง โรงเรยีนเออืดใหญ่พทิยา 
183 นางสาว อรทยั แทนนิกร โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
184 นางสาว อรทยั ประวนันา โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
185 นางสาว มนสัสา ยอดศรเีมอืง โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
186 นางสาว เดอืนนภา ช านาญ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
187 นางสาว ศศธิร ลอ้เธยีรประทาน โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ 
188 นางสาว กอแกว้ กองสงิห ์ โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
189 นางสาว ณฐัวด ีพมิพท์อง โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ 
190 นางสาว ณฐัธดิา เกีย้วเพง็ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
191 นางสาว ศุภนิดา สวุรรณเตมยี ์ โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
192 นาย นาย ลขิติ เลก็เจรญิ โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์ 
193 นางสาว หทัยา หมุนแทน โรงเรยีนสวสัดิร์ตันาภมิุข 
194 นาย ชณิวตัร ใสงาม โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
195 นาย พชัรพล จนัทะพนัธ ์ โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
196 นาย นายชดิษณุ สภุทัรว์นั โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์ 
197 นางสาว ดวงกมล พานาม โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
198 นางสาว พชิชาพร ศรเีพง็ โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
199 นางสาว จารุวรรณ ค ามา้ว โรงเรยีนสแีอศลิปศาสตร ์
200 นางสาว สชุานนัท ์เมฆประพนัธ ์ โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
201 นาย เขษมศกัดิ ์หลอดทอง โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
202 นางสาว พลอยชมพ ูบ่อแกว้ โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
203 นาย ชยางกรู ขรุรมัย ์ โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
204 นาย พรีพฒัน์ นะทร โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
205 นางสาว อรกญัญา ยอดเลก็ โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
206 นางสาว ปนดัดา ดพีาช ู โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
207 นางสาว อุทุมพร พมิโสดา โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
208 นางสาว สพุชิชา บ ารุง โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
209 นางสาว มนัทนา ชะชกิุล โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
210 นางสาว นางสาว ดวงหทยั ภูบวัโฮม สอีอศลิปศาสตร ์
211 นางสาว จารุภรณ์ โนนพะยอม โรงเรยีนชนบทศกึษา 
212 นาย สริภพ แกว้ค า ชนบทศกึษา 
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213 นางสาว อุมาพร กะการด ี โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
214 นางสาว นรศิรา ปะสลีะเตสงั โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
215 นางสาว นางสาวสทุธดิา ศรปีระเทศ โรงเรยีนท่าแซะรชัดาภเิษก 
216 นาย อธปิ สขุศริ ิ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
217 นาย พฒันจกัษ ์ยะธาตุ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั สระบุร ี
218 นางสาว ปณัชญา หมุนสนิท โรงเรยีนท่าแซะรชัดาภเิษก 
219 นาย กติตพิร กติตริาช โรงเรยีนแก่งหางแมวพทิยาคาร 
220 นางสาว มณีวรรณ หอมนาน โรงเรยีนท่าแซะรชัดาภเิษก 
221 นางสาว นางสาวกนกวรรณ บุญจนัทร ์ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
222 นางสาว ญาดา สขุด า โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั สระบุร ี
223 นางสาว นวพร สนัตกิุลรุ่งโรจน์ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
224 นางสาว สรญัญา เทยีนทอง โรงเรยีนท่าแชะรชัดาภเิษก 
225 นางสาว วรญัญา สภุาษร โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
226 นาย นาย ศวิะพงค ์พฒันะวสตุม ์ โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์ 
227 นางสาว ศริริตัน์ ราศร ี โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
228 นาย ชญานนท ์ประเทศา สวนกุหลาบวทิยาลยั สระบุร ี
229 นาย ทพัไทย สตูรพงษ์ สวนกุหลาบ วทิยาลยั 
230 นางสาว วาสติา โพธิไ์ทร โรงเรยียเขมราฐพทิยาคม 
231 นางสาว นางสาวกนกอร เชือ้พนม โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
232 นางสาว ณฐัวด ีแจ่มจนัทร ์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
233 นางสาว ชุตนินัท ์ลาดสมด ี โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
234 นางสาว ธาราวด ีบุ่งอุทุม โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
235 นางสาว กวสิรา ไชยโอชะ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
236 นางสาว ทศัพร จนัทะวงศ ์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
237 นางสาว ชนญัดา บวัพนัธ ์ โรงเรเีขมราฐพทิยาคม 
238 นาย สรยุทธ คงขวญั โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
239 นางสาว พมิพม์าดา สวนมาล ี โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
240 นางสาว สภุาภรณ์ พงษ์สรุะ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
241 นางสาว เอมกิา เพช็รตะกัว่ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
242 นางสาว สชุาวด ีไชยพนัโท โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
243 นางสาว พชัรพร จนัทะพนัธ ์ โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
244 นางสาว นางสาวนรศิรา เคนสวุรรณ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
245 นางสาว นงคภ์งา ภูมลิาวลัย ์ โรงเรเีขมราฐพทิยาคม 
246 นางสาว สภุาวรรณ เคนหลา้ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
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247 นางสาว พรียา พรหมศร โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
248 นางสาว อิม่อุ่น อุ่นค า โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
249 นางสาว ณิชาภทัร ปาสา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
250 นางสาว ศรนิทรญ์า แสงจนัทรน์วล เขมราฐพทิยาคม 
251 นาย วรพล สบืน้อย โรงเรยีนสอีอศลิปศาสตร ์
252 นางสาว พทัธธ์รีา เหล่าบุตรสา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
253 นาย ภูธรีชั พรพศิ โรงเรยีนเขมราฐวทิยาคม 
254 นางสาว นางสาววณิชชา มณีจนัทร ์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
255 นาย กติพิฒัน์ ใจใหญ่ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
256 นางสาว กมลพร สาธร โรงเรยีนเสนา “เสนาประสทิธิ”์ 
257 นางสาว พชิญา ขนัทอง โรงเรยีนเเสนสขุ 
258 นางสาว นางสาวกรพนิธ ์ยนืนาน โรงเรยีมเขมราฐพทิยาคม 
259 นางสาว รวงขา้ว เหล่าเรอืน โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
260 นางสาว นางสาวธวลัรตัน์ ศรวีะสทุธิ ์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
261 นาย เจนณรงค ์ธนะวทิย ์ โรงเรยีนเสนา “เสนาประสทิธิ”์ 
262 นางสาว นางสาวศริลิกัษณ์ ค ามุก โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
263 นางสาว กุสมุา ค ากณัหา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
264 นางสาว กนกอร แสงสดีา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
265 นางสาว พชิญาภา สงิหท์าศร อยุธยาวทิยาลยั 
266 นางสาว เขมจริา หาญปราบ เขมราฐพทิยาคม 
267 นางสาว ไปรมา แกว้ลา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
268 นางสาว อนิทริา เงนิงาม โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
269 นางสาว ฐติาภา ชมชดิ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
270 นางสาว นิชาภทัร เนตรสงัข ์ อยุธยาวทิยาลยั 
271 นางสาว ธรีนาฏ ใบกะถนิ โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
272 นาย นายพนัเลศิ มลูพนัธ ์ โรงเรยีนพนาศกึษา 
273 นางสาว จรีดา ไพโรจน์ โรงเรยีนราชวนิิตบางแกว้ 
274 นางสาว ศรทัธยิา ชณิโคตร โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
275 นางสาว กญัญาณฐั พทิกัษ ์ อยุธยาวทิยาลยั 
276 นางสาว ธนชัญา คนแรงด ี โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
277 นางสาว ปรติา ศริชิยัตนั โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
278 นางสาว ศริริตัน์ โทบุตร แก่งหางแมวพทิยาคาร 
279 นางสาว สธุรีา แสนมติร โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
280 นางสาว กมลลกัษณ์ ฉิมปรางค ์   
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281 นางสาว พรรษชล ปุยชมุผล โรงเรยีนวฒุชิยัวทิยา 
282 นางสาว สายรุง้ แกว้เฉลมิทอง โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
283 นางสาว นฏัสนิี ตะโสรตัน์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
284 นางสาว กุลธดิา นุชนาคา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
285 นางสาว พรไพลนิ ผลเจรญิ โรงเรยีนท่าเเซะรชัดาภเิษก 
286 นางสาว สภุารตัน์ สมบุญ โรงเรยีนท่าแซะรชัดาภเิษก 
287 นาย พศวรี ์เรอืงสนาม โรงเรยีนสรุาษฎรธ์าน ี
288 นางสาว อธกิา แสงอร่าม โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
289 นางสาว อนิธริา รปูด ี โรงเรยีนพนาศกึษา 
290 นางสาว อุไรพร ค ามลู โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
291 นางสาว ชนมช์นก ละมา้ย โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
292 นางสาว ทณัฑกิา อาบนาค โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
293 นางสาว กญัตาวรี ์สขุสราญ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
294 นางสาว มนสัชนก จนัทรว์ภิาค อยุธยาวทิยาลยั 
295 นางสาว ปิยะลกัษณ์ ยุ่นประสทิธิ ์ โรงเรยีนสภาราชนิ ีจงัหวดัตรงั 
296 นางสาว กาญจนา วรรณดร โรงเรยีนขามแก่นนคร 
297 นางสาว พมิลนาฏ ไกรสมัฤทธิ ์ โรงเรยีน อยุธยาวทิยาลยั 
298 นางสาว สรลัธร นางรองรกัษ ์ โรงเรยีนขามแก่นนคร 
299 นาย ณฐัพล โหว้งศ ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
300 นางสาว นางสาว นฤมล มลูพนัธ ์ โรงเรยีนพนาศกึษา 
301 นางสาว ญาณิกา ตรธีนะตระกลู โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล 
302 นางสาว ศศปิระภา นกัเทศน์ โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
303 นางสาว ศรณัยา ค าภา โรงเรยีนพนาศกึษา 
304 นาย นครนิทร ์ศลิชาต ิ พนาศกึษา 
305 นางสาว พลอยพรรณราย พรหมกลาง รร.นวมนิทราชทูศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล 
306 นางสาว เจนิสสา จริศานตช์ยั เตรยีมอุดมศกึษา 
307 นางสาว นางสาวสริวิณั ลาภจติร โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
308 นางสาว ปรญีาดา ศรหีะมงคล โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
309 นางสาว นภสันนัท ์แขง็มาก โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
310 นางสาว สธุามาศ ทาระบา โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
311 นางสาว กณัฐกิา บุตรน้อย โรงเรยีนพนาศกึษา 
312 นาย นายชชัภูม ิวงษ์เลศิ โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
313 นาย นวพล บวัพฒุ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
314 นาย นครนิทร ์ศลิชาต ิ พนาศกึษา 
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315 นางสาว กชพร เขม้แขง็ โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
316 นางสาว ชฎาภรณ์ ค าเปลว โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
317 นางสาว ซารเ์นีย วงัยโูซ๊บ อยุธยาวทิยาลยั 
318 นาย ณิชกุล มณีอนิทร ์ โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
319 นางสาว วราพร นวลชาวนา เคยีนซาพทิยาคม 
320 นางสาว ชุตกิาญจน์ มะลทิอง โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
321 นาย ธารายุทธ เกษตรธนานุกลู โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั 
322 นางสาว น.ส.ปนดัดา สมพร โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
323 นาย พฤฒพิงศ ์แกว้รุ่งเรอืง โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
324 นางสาว สดุารตัน์ เอีย่มสอาด โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
325 นาย พลพล พพิธิภณัฑ ์ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร 
326 นางสาว อรอุรนิทร ์อุระวงษ ์ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
327 นางสาว สดุาพร พากเพยีร แก่งหางแมวพทิยาคาร 
328 นางสาว สนุิสา เสรมิแกว้ โรงเรยีนส าโรงทาบวทิยาคม 
329 นางสาว อภสิรา อานอาชา โรงเรยีนธญับุร ี
330 นางสาว วรศิรา อนิทกรดู โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
331 นางสาว สวุรา ทองลว้น โรงเรยีนธญับุร ี
332 นางสาว กญัญว์รา ชุมแกว้ โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
333 นางสาว พราวพชัรา เมาลกีุล โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
334 นางสาว ธดิารตัน์ ไชยมุณี โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
335 นาย วชัระ แท่นทอง โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
336 นางสาว นางสาวดารารตัน์ ฉิมเรศ โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
337 นางสาว สวุรรณนภา ส าเภาพนัธ ์ โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
338 นางสาว อธติยิา อนุรส โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
339 นางสาว รชัณีย ์มศีร ี โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
340 นางสาว นนัทกิานต ์ด่านลาเคน เคยีนซาพทิยาคม 
341 นางสาว ดวงกมล ไกรเเกว้ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
342 นาย ธนภทัร ปาละจมู โรงเรยีนขามแก่นนคร 
343 นางสาว รุจณินัย ์ละศรจีนัทร ์ โรงเรยีนพนาศกึษา 
344 นางสาว ไอลดา ตัง้ตน้เจรญิ นวมนิทราิินูทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล 
345 นางสาว ณฐัสดุา สทุธริตัน์ โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
346 นางสาว พมิพศิา โรมรนั โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
347 นาย จอมพล ทมิคลา้ย โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
348 นาย ณชักุลภร อนุกลู โรงเรยีนเสนางคนิคม 
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349 นางสาว เพชรลดา ไกยนารถ โรงเรยีนเสนางคนิคม 
350 นางสาว นางสาวภทัรธดิา แซ่อึง๊ โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
351 นางสาว ศกลวรรณ เหม็ทอง โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
352 นางสาว ปภาวรนิทร ์ลมา้ยจ าปา โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
353 นางสาว นวนนัท ์นวลรอด โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
354 นาย นายจกัรเพชร เพชรราช โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
355 นางสาว ชนรด ีมมีาก โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
356 นางสาว อภสิรา ศริวิฒันไพศาล โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
357 นางสาว อรสนิี ศรเีพชร โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
358 นางสาว อุษมา ลอ้มไทสง โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
359 นางสาว เกวล ีแซ่ทา้ว โรงเรยีนศรสีองรกัษว์ทิยา 
360 นางสาว ภทัรพร บุตรวงษ ์ โรงเรยีนกุมภวาปี 
361 นางสาว นวพร นวกะคาม โรงดรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
362 นางสาว จารวุรรณ สนิทชน โรงเรยีนกุมภวาปี 
363 นาย กติตพิฒัน์ ตะนุพษิ โรงเรยีนกุมภวาปี 
364 นางสาว ภทัรสภุา กฤตานุสาร โรงเรยีนสาวมรอ้ยยอดวทิยาคม 
365 นาย ณฐัพงษ์ ทาสะโก โรงเรยีนกุมภวาปี 
366 นางสาว พมิพอ์ปัสร เทยีมศร ี โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
367 นาย ธรีภทัร บุตรศร ี โรงเรยีนกุมภวาปี 
368 นางสาว ชดิชนก ถานโอภาส โรงเรยีนกุมภวาปี 
369 นางสาว นลนิญา ชื่องาม โรงเรยีนกุมภวาปี 
370 นางสาว อรศิรา พลเสน โรงเรยีนกุมภวาปี 
371 นางสาว กญัญารตัน์ ศรเีรอืง โรงเรยีนกุมภวาปี 
372 นาย อศิรา ทรพัยเ์ฮง โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
373 นางสาว กรกนก วรรณประพนัธ ์ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
374 นางสาว ชมพนุูช เยื่อใย โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
375 นาย ปณัณวฒัน์ ยิม้ใย โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
376 นางสาว นภสร วเิศษสงิห ์ สามรอ้ยยอดวทิยาคม 
377 นาย ววิระวฒัน์ ปดัถาวะโร โรงเรยีนกุมภวาปี 
378 นาย นายศุภชยั สงิหะสรุยิะ โรงเรยีนกุมภวาปี 
379 นาย ธรียุทธ สวุรรณกลาง โรงเรยีนกุมภวาปี 
380 นางสาว รุ่งนภา พงคเ์กษม โรงเรยีนกุมภวาปี 
381 นางสาว ฐติริตัน์ พุ่มแจ ้ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
382 นาย นายจาตุรนัต ์จัน้วนัด ี โรงเรยีนกุมภวาปี 



 ล าดบั  ค าน าหน้า ช่ือ - นามสกลุ สถานศึกษา 
383 นาย ศริศิกัดิ ์พนะชยั โรงเรยีนกมูภวาปี 
384 นาย โชตศิรณัย ์นิมติรทรพัย ์ โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
385 นางสาว สกุญัยา จนัทรแ์กว้ โรงเรยีนกุมภวาปี 
386 นางสาว ชุตมิา การคาน โรงเรยีนกุมภวาปี 
387 นางสาว อรสิา ลวีลัย ์ โรงเรยีนจระเขว้ทิยายน 
388 นางสาว อญัชสิา โกจิว๋   
389 นาย กมลภพ ภูล าพา โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
390 นางสาว ปราวยี ์สวสัดิเ์อือ้ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
391 นาย วงศร์พ ีร่มกลาง โรงเรยีนกุมภวาปี 
392 นางสาว ปวณีา สนธสิมัพนัธ ์ โรงเรยีนจระเขว้ทิยายน 
393 นางสาว สทุธดิา บวัตร ี โรงเรยีนจระเขว้ทิยายน 
394 นางสาว ธวลัพร บุษบา โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
395 นางสาว จารุวรรณ มาตรโคกสงู โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
396 นาย สรุทนิ มลูทองชุน โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
397 นาย พงศพศั พเิดช โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
398 นางสาว รุจริาภา แดงโชต ิ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
399 นางสาว กนิษฐา เตม็ดวง โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
400 เดก็หญงิ จรสัศร ีชมแค โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
401 นางสาว กญัญารตัน์ แกว้ใส โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
402 นาย นายรฐัณชน ภู่ระยา้ สตรรีะนอง 
403 นาย กติตธิชั โลสดีา โรงเรยีนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
404 นาย ธราธร จนัทรข์ า โรงเรยีนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
405 นางสาว ภริมยญ์า สเีฟือง โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
406 นางสาว พยิดา บุรมสทิธิ ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
407 นางสาว กมลวรรณ เนียมสวุรรณ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
408 นางสาว กนกกาญจน์ สขุสม โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
409 นางสาว ศตพร ยางสงู โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
410 นางสาว ณฐัชา แยกมุม โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร 
411 นาย เศรษฐพงศ ์กุลจนัทร ์ โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
412 นางสาว จริาวรรณ ทนิสขุ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
413 นางสาว ณฐัณิชา ชงิรมัย ์ โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั 
414 นางสาว สดุา บุตรอากาศ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
415 นางสาว นภสร ปานพนม โรงเรยีนพนมเบญจา 
416 นางสาว พฤษภา ขาวคง โรงเรยีนพนมเบญจา 
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417 นางสาว ทพิวลัย ์ศรคี า โรงเรยีนพนมเบญจา 
418 นางสาว กาญสดุา มณีคช โรงเรยีนพนมเบญจา 
419 นางสาว ปาจรยี ์เพง็สกุล โรงเรยีนเคยีนซาพทิยาคม 
420 นางสาว ธดิารตัน์ อารมสกุ สตรรี 
421 นางสาว จุฬาลกัษณ์ นวลศร ี โรงเรยีนพนมเบญจา 
422 นาย ศุภชยั พรมขนัต ี โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
423 นางสาว สวุนนัท ์แกว้มศีร ี โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
424 นางสาว พชัราภา พาพนิิจ โรงเรยีนหนองแดงวทิโยดม 
425 นางสาว สดุารตัน์ ภูจ าปา โรงเรยีนหนองแดงวทิโยดม 
426 นางสาว แพรวพรรณ บรรดษิฐ ์ โรงเรยีนหนองแดงวทิโยดม 
427 นาย กฤษฎา คชเดช โรงเรยีนน ้ารอบวทิยา 
428 นาย กญัญาภทัร ศริ ิ โรงเรยีน เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
429 นาย ปวรศิ วนัแยม้ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
430 นางสาว กานตมิาภรณ์ ทองอนิทร ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคเหนือ 
431 นาย ศุภกร หอ้งทรง โรงเรยีนอุดมศกึษาภาคเหนือ 
432 เดก็หญงิ กานตพ์ชิชา โกสนิทรจติต ์ ชลกนัยานุกลู 
433 นางสาว นาตาชา ณรงคศ์ร ี โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคเหนือ 
434 นางสาว ปารชิาต ิสมศริ ิ โรงเรยีนหนองแดงวทิโยดม 
435 นางสาว นฎัฐนิช สยีะกาศ ธญับุร ี
436 นางสาว พยิดา ไผ่โสภา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
437 นางสาว จุฑามาศ จุแดง โรงเรยีนวดัพทุธบชูา 
438 นางสาว นางสาวภวรศิา วฒันานนท ์ โรงเรยีนวดัพทุธบชูา 
439 นางสาว ชลธชิา พลูผล โรงเรยีนแสนสขุ 
440 นาย เจรญิ วงศศ์รนีพคุณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
441 นางสาว ปวติรา พนัธบ์ุตร โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
442 นางสาว อยัรศิรา สารมะโน โรงเรยีนศรสีองรกัษว์ทิยา 
443 นางสาว นางสาวธญัมน ค าพร โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
444 นางสาว นิศามณ ีโสภาลุน โรงเรยีนหนองแดงวฺิทิโยดม 
445 นางสาว ศศกิานต ์ผวิสรอ้ย โรงเรยีนสนมวทิยาคาร 
446 นางสาว นทัธกานต ์ชะมอ้ย โรงเรยีนบา้นชวีทิยา 
447 นางสาว นางสาวน ้าทพิย ์สเีอีย่ม โรงเรยีนบา้นชวีทิยา 
448 นางสาว มลพลิา น ้านวล โรงเรยีนพระแกว้อาสาวทิยา 
449 นางสาว พมิพกานต ์แซ่ว่อง โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
450 นางสาว นางสาวกุลณฐั พลคิามนิทร ์ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
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451 นาย ณภทัร ธรรมรตัน์ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
452 นางสาว ตุลยดา โพชนะกจิ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
453 นาย ภูรณิฐั รอดเจรญิ โรงเรยีนสรุาษฎรธ์าน ี
454 นางสาว กมลชนก พศิเพง็ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
455 นางสาว งามตา นววธิากาญจน์ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
456 นางสาว จุฬาลกัษณ์ มัง่มา โรงเรยีนมญัจาศกึษา 
457 นางสาว ชุตษิรา สเีล มญัจาศกึษา 
458 นาย อนนัยช ไขล าเมา โรงเรยีนมญัจาศกึษา 
459 นางสาว ขนิฐนิี เพชรสลบัแกว้ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
460 นางสาว อรษา เกดิชยั โรงเรยีนบา้นชวีทิยา 
461 นางสาว ทพิยว์าร ีศรมีกรบตุร โรงเรยีนแสนสขุ 
462 นางสาว ดรุณี มลูตรภีกัด ี โรงเรยีนแสนสขุ 
463 นางสาว โชตกิา คุณาธรรม โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
464 นางสาว ปานสริ ิวาบสนัเทยีะ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน 
465 นางสาว ศริกิญัญา กอสงูเนิน โรงเรยีนล าสนธวิทิยา 
466 นาย จติรภณ พ่วงบใุหญ่ โรงเรยีนบางกระทุ่มพทิยาคม 
467 นางสาว สกาวรตัน์ แสงรตัน์ โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
468 นางสาว สโรชา สอี่อน โรงเรยีนมญัจาศกึษา 
469 นาย พงศพศั เสยีงทศิ โรงเรยีนโปง่น ้ารอ้นวทิยาคม 
470 นางสาว วรรณิดา จติรหลงั โรงเรยีนปะเหลยีนผดุงศษิย ์
471 นางสาว นรสิรา ภูเงนิ โรงเรยีนมญัจาศกึษา 
472 นางสาว อุไรวรรณ อุ่นสนอง โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
473 นางสาว อลสิรา ศริมิงคล โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั 
474 นาย พงศกร ชอบละคร โรงเรยีนล าสนธวิทิยา 
475 นางสาว กญัญาพร สมานชม โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
476 นางสาว อญัมณี มแีกว้ โรงเรยีนกุมภวาปี 
477 นางสาว ชนิกานต ์บุญจนัทร ์ โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค ์
478 นางสาว พชิญาภา สงัขก์าล โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค ์
479 นางสาว ชาลสิา ศรโีบราณ โรงเรยีนกุมภวาปี 
480 นาย ปฏภิาณ ชมุพงศ ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
481 นางสาว กชพร ผึง้ตน้ รร.เตรยีมอุดมศกึษา ภาคเหนือ 
482 นางสาว ปวรศิา ไชยพรม โรงเรยีนธญับุร ี
483 นางสาว นซัรญีา หมนัเสน็ ควนโดนวทิยา 
484 นางสาว อารยีา สงัยาหยา โรงเรยีนควนวทิยา 
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485 นางสาว อลษิา ตอหริญั โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
486 นางสาว นจัฉรยีา บลิหมดั โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
487 นางสาว นนัธาดา โต๊ะประดู ่ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
488 นางสาว ภณัฑริา สขุจติร โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
489 นางสาว สฮุยัลา หมาดปนัจอร ์ โรงเรยีนพมิานพทิยาสรรค ์
490 นางสาว มนูีเร๊าะบบี ีหมดัด ี โรงเรยีนพมิานพทิยาสรรค ์
491 นาย ยามาล อุเจ๊ะ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
492 นางสาว พณัณิตา ไชยสรุะ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
493 นางสาว รสน ีสารปิา โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
494 นางสาว รุจริา หลา้ด ี โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
495 นางสาว นางสาววานิลา เบญ็สอาด โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
496 นางสาว กรกนก พศิมยั โรงเรยีนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห ์๑" 
497 นางสาว นางสาวณฏัฐธญิา ทุมสาร โรงเรยีรค าเตยอุปถมัภ ์
498 นางสาว วนชัพร คงสขุ ี โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
499 นางสาว จรีะนนัท ์โทปะ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
500 นางสาว มุชติา พมิตน้ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
501 นางสาว กรีตกิา ชามาตร โรงเรยีนค าเตยอุปถมัถ ์
502 นาย ปวรศิ โสมรนิทร ์ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
503 นางสาว ภคัรวด ีมะยาซนั โรงเรยีนควนวทิยา 
504 นางสาว ศศวิมิล ทุมสาร โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
505 นางสาว ชลธชิา ค าพรหม โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
506 นาย กฤตเมธ ทองเลีย่มนาค โรงเรยีนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห ์๑" 
507 นางสาว ศศกิานต ์แสงใส โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
508 นางสาว ชญานิน วงคส์ลีา โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
509 นางสาว อรญัญา ทุมด ี โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
510 นางสาว จริาพร ส ารวมใจ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
511 นางสาว พชัร ีศรสีนิธ ์ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
512 นางสาว นภาพร ใจด ี โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
513 นางสาว ปานระพ ีแสงนาค โรงเรยีนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์" 
514 นางสาว ชลธชิา หอมกระแจะ โรงเรยีน บางปะอนิราชานุเคราะห๑์ 
515 นาย ทศรสัมิ ์ดวงปญัญา โรงเรยีนกุมภวาปี 
516 นางสาว โซเฟีย หลงัปเูต๊ะ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
517 นางสาว นางสาวนสัรยีา แกสมาน โรงเรยีนควนโดนวอทยา 
518 นางสาว ฟาฮาน่า เเดงงาม โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
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519 นางสาว สชุานนัท ์วงคพ์าน โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
520 นางสาว ฐติวิรดา มองบญุ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
521 นางสาว กานตธ์ดิา สขุเสน โรงเรยีนคลองพนสฤษดิพ์ทิยา 
522 นางสาว สภุสัสรา ทองน ้าแกว้ โรงเรยีนชะอวด 
523 นางสาว จรรยพร สขุดว้ง โรงเรยีนชะอวด 
524 นางสาว พนิดา ผสมพชื โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
525 นาย เทพพทิกัษ ์พลูขาว โรงเรยีน ชะอวด 
526 นางสาว เพญ็พชิชา ผึง่ผาย โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
527 นางสาว สตรรีตัน์ กาละศร ี โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
528 นางสาว ทพิยส์ดุา แสนสงิห ์ โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
529 นางสาว ธติาภรณ์ กลิน่หอม โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
530 นางสาว ชนินัพร พุทธสวสัดิ ์ โรงเรยีนชะอวด 
531 นางสาว ณฐัณิชา ลัน่เซ่ง โรงเรยีนชะอวด 
532 นางสาว ภทัราภรณ์ ซิม้ประเสรฐิ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
533 นาย ธนาธปิ เกตุแกว้ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
534 นาย กติตศิกัดิ ์ทองเขยีว สตรรีะนอง 
535 นางสาว นภสัสร บ่อพมิพ ์ โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
536 นางสาว ทพิยาภรณ์ บุญเฉลยีว โรงเรยีนสตรรีะนอง 
537 นางสาว ภสัสมล สามโิส โรงเรยีนสตรรีะนอง 
538 นางสาว รุรยิา มุกดา โรงเรยีนสตรรีะนอง 
539 นางสาว ญาศุมนิ องัศุนาค โรงเรยีนสตรรีะนอง 
540 นาย โภคนิ ขาวพมิล โรงเรยีนสตรรีะนอง 
541 นางสาว ศรญัญา ศรชีะเอม โรงเรยีนสตรรีะนอง 
542 นาย วฤทธิ ์สงิหห์อน โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
543 นางสาว ชรนิรตัน กางทอง โรงเรยีนสนุทรภู่พทิยา 
544 นางสาว เอกอนงค ์ศรสีกุลชยัพร โรงเรยีนสตรรีะนอง 
545 นางสาว สชุานนัท ์ภู่ไพบลูย ์ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
546 นางสาว สธุดิา แสงทอง โรงเรยีนสตรรีะนอง 
547 นาย ภูรณิฐั จ าปา โรงเรยีนสตรรีะนอง 
548 นาย สงกราน คงกะแดะ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
549 นางสาว สรินิาฏ ธาราสขุ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
550 นาย ธรีภทัร สทุธพิร สตรรีะนอง 
551 นางสาว ณิชากร ช่วยช ู โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
552 นางสาว วภิวสั โพคาพานิชย ์ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
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553 นางสาว วาสนา ชแูกว้ โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
554 นางสาว กณัฐกิา พรกิเทพ โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
555 นางสาว สภุารตัน์ ช่วยช ู โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
556 นางสาว ธญัชนก เชือ้ทอง โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
557 นางสาว น.ส.นลนิี คงด า โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
558 นางสาว ชลธชิา ชอบธรรม โรงเรยีนชะอวด 
559 นางสาว วนัทน ีจนัทรฝ์าก โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
560 นางสาว วรีวรรณ เรนเหม โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
561 นางสาว ทพิยว์รรณ พานทอง โรงเรยีนนิคมวทิยา 
562 นางสาว อนิทริา ยมรตัน์ โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
563 นางสาว พณัณิตา ชยัจนิดา โรงเรยีนชะอวด 
564 นางสาว สมฤทยั คามบตุร โรงเรยีนวดัทรงธรรม 
565 นางสาว นาดยีา บุตรรกัษ ์ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
566 นางสาว ญามณี สไีพรอ่อน โรงเรยีนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห ์๑" 
567 นางสาว นางสาวนสัรนีา หลงสมนั โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
568 นางสาว ยาวรี่า ปานกลาย โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
569 นางสาว ชญัญานุช ทมีอย ค าเตยอุปถมัภ ์
570 นาย จติรกร ทอนสอน โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
571 นางสาว นงลกัษณ์ ผสม โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ2 
572 นางสาว วารุน ีชนิาค า โรงเรยีนสว่างแดนดนิ 
573 นางสาว แพรวา คุณม ี สว่างแดนดนิ 
574 นาย อนิทรยี ์ทองสกุด ี โรงเรยีนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
575 นาย ณฐัดนยั พลูเกดิ โรงเรยีน รฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
576 นาย ธนพล โกมลสทุธ ิ โรงเรยีน รฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
577 นาย ปรญิญา การะวงิ โรงเรยีนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
578 นางสาว มนิตะยา ชุม่อิม่ โรงเรยีนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
579 นางสาว กนกพร แป้นต่วน โรงเรยีนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ 
580 นางสาว ศศพิมิพ ์พลราชม โรงเรยีนสว่างแดนดนิ 
581 นาย ยศวรสิ วงศต์นัตสิกุล โรงเรยีนชลบุร ี"สขุบท" 
582 นางสาว ธญัพร ช่วยขน โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
583 นางสาว ปิยะพร งาสวุรรณ์ โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
584 นางสาว ชุตกิาญจน์ เกตุศริ ิ โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
585 นางสาว ขนิษฐา หลกัแกว้ โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
586 นางสาว ณชัชา สมจติต ์ โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
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587 นางสาว รุ่งธวิา สว่างไพร โรงเรยีนชลบุร ี"สขุบท" 
588 นางสาว นางสาว นนัทนชั ถิน่น ้าใส โรงเรยีนนครไทย 
589 นางสาว รพพีร โชตนินัทกุล โรงเรชีลบุร ี“สขุบท” 
590 นาย วรภพ ค ามาเรว็ธนา ปทุมคงคา 
591 นางสาว ดาราวรรณ ลีวุ้ฒชิยั โรงเรยีนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 
592 นางสาว จริภญิญา แจ่มโถง โรงเรยีนนครไทย 
593 นางสาว ญาณิศา โอร้ะลกึ โรงเรยีนนครไทย 
594 นางสาว วรรณวภิา สง่าใจ ชลบุร ี“สขุยท” 
595 นางสาว พรพรรณ จนัต ี โรงเรยีนนครไทย 
596 นาย ณฐัชนน เลศิชวนิตย ์ โรงเรยีนปทมุคงคา 
597 นางสาว ณฐัสนินัทกานต ์โสค าภา โรงเรยีนนครไทย 
598 นางสาว อภชิญา รอดทองด ี โรงเรยีนนครไทย 
599 นางสาว นพรตัน์ สมเนตร ลอืค าหาญวารนิช าราบ 
600 นางสาว นางสาวธนพร สคุงเจรญิ โรงเรยีนนครไทย 
601 นางสาว นวรตัน์ ปาล ี โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
602 นางสาว สภุทัรา ธริานนัท ์ โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม 
603 นางสาว ขนิษฐา เเยม้สมพร โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
604 นางสาว วรรณิดา ประดบั โรงเรยีนสรุวทิยาคาร 
605 นางสาว ปองขวญั แสงสว่าง โรงเรยีนสนุทรภู่พทิยา 
606 นาย ชชัวาล สายวภิ ู โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
607 นาย นฤชา จนัสว่าง โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
608 นาย ปณัณกร อ่อนจนิดา ปทุมคงคา 
609 นางสาว ณฐัชาภทัร เสาะสทิธิ ์ โรงเรยีนสรุวทิยาคาร 
610 นางสาว จดิาภา ทองกวด โรงเรยีนนครไทย 
611 นางสาว ตูบา หมาดทิง้ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
612 นางสาว นรสิรา ภูเงนิ โรงเรยีนมญัจาศกึษา 
613 นางสาว พนิดา ค าด่อน โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
614 นางสาว อารยีพ์ร สงคเ์จรญิ โรงเรยีนชลบุร ี“สขุบท” 
615 นางสาว อาทติตยิา บุญเททนิ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
616 นางสาว พชิญานิน จารุการ ลอืค าหาญวารนิช าราบ 
617 นางสาว กลัญาภรณ์ สายสมยา โรงเรยีน ลอืค าหาญวารนิช าราบ 
618 นางสาว ธนวรรณ ทองเปีย โรงเรยีน ชลบุร ี"สขุบท" 
619 นางสาว ฐติพิร ค าแพง โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
620 นาย ธนกฤต ช่วงโพธิ ์ รร.ปทุมคงคา 
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621 นางสาว ภทัราพร จารุวรรณชยั โรงเรยีนชลบุร”ีสขุบท” 
622 นางสาว ณฐัณิชา ไสลรตัน์ ลอืค าหาญวารนิช าราบ 
623 นางสาว รมดิา สขุเจรญิ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
624 นางสาว อนงนุช เเตงเเกว้ โรงเรยีนชลบุรสีขุบท 
625 นางสาว ปลายฝน ใจภกัด ี โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
626 นางสาว รอนรด่ ทรีวม ลอืค าหาญวารนิช าราบ 
627 นาย ดนุสรณ์ ปาจ ี โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
628 นาย ชาตชิาย แกว้บวัปดั โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
629 นาย นภสักร แสงศพัท ์ โรงเรยีนปทมุคงคา 
630 นางสาว วลิาศณีิ ชยัรตัน์ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
631 นาย ณฐักร ชละเอม ปทุมคงคา 
632 นางสาว ภานรนิทร ์สลุงอยู่ โรงเรยีนชยับาดาลวทิยา 
633 นางสาว น.ส.นิลรตัน์ มุย้แกว้ โรงเรยีนล าสนธวิทิยา 
634 นางสาว วภิาวรรณ วงศแ์สนส ี โรงเรยีนสงูเม่นชนูปถมัภ ์
635 นาย ณฐัวฒัน์ คนแรง โรงเรยีนสายปญัญารงัสติ 
636 นางสาว อรพมิล สงัขท์อง โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 3 
637 นางสาว วมิพว์ภิา เสงีย่มโปรง่ โรงเรยีนนครไทย 
638 นางสาว ชุตกิาญจน์ อู่กลัน่ โรงเรยีนราชด าร ิ
639 นางสาว กฤตพร ศรลีะมา้ย โรงเรยีนราชด าร ิ
640 นางสาว พริยิาภรณ์ โพธิแ์จง้ ราชด าร ิ
641 นาย ชาครติ โชคคณาพทิกัษ ์ โรงเรยีนราชด าร ิ
642 นางสาว นพรรณพ พรกินุ่น โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ3 
643 นาย นาราชล นรากุลพชัร ์ โรงเรยีนชลบุร"ีสขุบท" 
644 นางสาว นางสาวสาลนิ ีอ่อนดว้ง โรงเรยีนนครไทย 
645 นางสาว กรกนก สวุรรณชาตร ี โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
646 นางสาว โยธกา ยานะฟ ัน่ โรงเรยีนนครไทย 
647 นางสาว ศริปิระภา หนูแป้น โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ3 
648 นาย ณฐักติติ ์สารบีุตร โรงเรยีนนครไทย 
649 นาย นิธพิงศ ์มุกดา นครไทย 
650 นาย สรวชิญ ์จนัทวด ี โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค ์
651 นาย โชตศิรณัย ์นิมติรทรพัย ์ พษิณุโลกพทิยาคม 

652 นาย ณฏัฐชยั ชจูนี 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั 
นครศรธีรรมราช 

653 นางสาว สชุาวด ีขาวสะอาด โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม 
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654 นางสาว ปาบติานนัท ์พุทธโร โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
655 นางสาว อารสิา เนาวพนัธ ์ โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
656 นางสาว ชณิกานต ์ดาหมาด โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
657 นางสาว อรสิรา เทศนอก โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
658 นางสาว เสาวด ีพานิช โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
659 นางสาว ปณัณ์ศดีา ทองชชู่วย หาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา 
660 นางสาว บุศรนิ ปงัหลเีสน็ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
661 นางสาว ปานระพ ีเทศพนัธ ์ โรงเรยีนนครไทย 
662 นาย กฤตพงศ ์คนูา โรงเรยีนชลบุร”ีสขุบท” 
663 นางสาว ปิยธดิา บุญยงั โรงเรยีนนครไทย 
664 นางสาว อนุธดิา แตม้ฉมิ โรงเรยีนชยับาดาลวทิยา 
665 นาย สทุธโิชต ิอิม่สวาสดิ ์ โรงเรยีนชลบุร ี“สขุบท” 
666 นางสาว ปารชิาต ิไชยแกว้ โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
667 นางสาว รุสนา หมานสะยะ โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
668 นางสาว อณุภา ชนัขนุทด โรงเรยีนราชด าร ิ
669 นาย นฤชยั เอีย่มสอาด โรงเรยีนนครไทย 
670 นางสาว รงัสมิา จนัทะครี ี โรงเรยีนนครไทย 
671 นางสาว นรศิรา ก าลงัเกือ้ โรงเรยีนชะอวด 
672 นางสาว อรพรรณ ชุมศร ี โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
673 นางสาว เฟาซานา บนิหมูุด โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
674 นางสาว ศศวิรรณ ชาวบางงาม เตรยีมอุดมศกึษาภาคเหนือ 
675 นางสาว ศวิะพร สมศร ี โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
676 นาย ชนทชั ศรกีระจ่าง โรงเรยีนสรุวทิยาคาร 
677 นางสาว นภทัร หงษ์ทองด ี โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
678 นาย นายธนดล ฤทธิส์ขุ โรงเรยีนราชด าร ิ
679 นางสาว ปิยะธดิา นนัต๊ะฤทธิ ์ โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
680 นางสาว อารยีา พรหมจนัทร ์ โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา 
681 นางสาว อนุธดิา สมปาน โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
682 นาย กฤษดา โกมารชุน โรงเรยีน บางปะอนิราชา นุเคราะห ์๑ 
683 นางสาว เสาวภา พรมติง่ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
684 นาย ทนิกร ยางเบอืก โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
685 นางสาว ฟาตมิะห ์หาบยโูซะ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
686 นางสาว อลสิา บุญอยู ่ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
687 นางสาว จนัทรจ์ริา ฉลาดลน้ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
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688 นางสาว สพุตัรา ใจกลา้ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
689 นางสาว มารสิา มเีรอืง โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
690 นางสาว สกุลทพิย ์ใจมนต ์ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
691 นางสาว เจนจริา หมายทอง โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
692 นางสาว ไอศรมี งามอนิทร ์ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา 
693 นาย ประจกัษ ์สอจนิดา โรงเรยีนชลบุร”ีสขุบท” 
694 นางสาว นางสาว สภุาพร เพชรจะขนั โรงเรยีนพะเยาพยิาคม 
695 นางสาว ปิยธดิา คงสวสัดิ ์ โรงเรยีนชะอวดวทิยาคาร 
696 นางสาว พชัร ีไชยรกัษา โรงเรยีนชะอวดวทิยาคาร 
697 นางสาว บณัฑติา เพชรสงูเนิน พะเยาพทิยาคม 
698 นางสาว ณฐัธดิา ผลประเสรฐิ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
699 นาย นิพพชิฌน์ ไวกา้ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
700 นางสาว ณิชกานต ์ดานขนุทด โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
701 นางสาว กญัญาณฐั ประทุมเลศิ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
702 นางสาว เบล็ศติรา นฤภยั โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
703 นางสาว นางสาวสพุชิชา บรรดาศกัดิ ์ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
704 นางสาว ณฐัณิชา เฉลยถอ้ย โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
705 นางสาว บุญสติา มงคลสนุทร โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
706 นาย ธนาธร หารนิไสล โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
707 นางสาว กานตธ์ดิา ทุย้แป โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
708 นางสาว ณฐัณิชา สมหมาย โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
709 นางสาว ณฐัธดิา สมหมาย โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
710 นางสาว ธรีภทัร ทองอนิทร ์ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
711 นางสาว ปฑติตา เครอืแตง โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
712 นาย ฉตัรชยั โชตสิวสัดิ ์ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
713 นางสาว ลลติา มจีนัทร ์ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
714 นางสาว ณฐัชานนัท ์ค าธนะพพิฒัน์ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
715 นางสาว ชลนิภา ป ัน้เขยีน โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
716 นางสาว อรยิาภรณ์ ทบัเสง็ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
717 นางสาว กติตกิา กิง่มะนาว โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
718 นาย กรวทิย ์ทา้วใจพรมมา มาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
719 นาย ปุรเชษฐ ์อาจจติต ์ ม.พ.พ 
720 นาย ณฐัรตัน์ ขรีะพะโย โรงเรยีนนิคมวทิยา 
721 นางสาว จุฑาทพิย อ่อนอ า โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
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722 นางสาว วภีาวณีิ พชืพนัธุ ์ โรงเรยีนมาบพนัพทิยาคาร 
723 นางสาว ณิชารยี ์พรมวงษ ์ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
724 นาย เจษฎา แป้งเงนิ โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
725 นางสาว ภาวรนิท ์อาจรกัษา โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
726 นางสาว พุธติา ธงชยั โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
727 นางสาว รุจกิร ศรปีตัเนตร โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
728 นางสาว ธญัวรตัน์ ศรรีกัษา โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
729 นางสาว สภทัรพ์ร เหลก็พรหม โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
730 นางสาว กฤตยิา ยวนจติต ์ โรงเรยีน ขนาดมอญพทิยาคม 
731 นางสาว ปรยิกร ปญัญาวรพงศ ์ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ 
732 นางสาว จนัทกานต ์หลายกนก โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ 
733 นางสาว กลัยา กนัยาทอง โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 
734 นางสาว กนกพร เเถวนาชม โรงเรยีนนิคมวทิยา 
735 นางสาว พรทพิย ์ไวยวาสา โรงเรยีนสตรนีนทบุร ี
736 นางสาว นนัทน์ภสั ศรเีจรญิวรากลู โรงเรยีนสตรนีนทบุร ี
737 นางสาว ชนาภทัร หมื่นยา โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
738 นาย นิธภิทัร เลก็สงิหโ์ต โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
739 นางสาว อชริญา พรมสง่า โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
740 นางสาว กมลยุพา ประวงั โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
741 นางสาว ธญัญรตัน์ เวชพานิช โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
742 นางสาว นวพร ห่วงไทย อุตรดติถด์รุณี 
743 นาย อนวชั สหีานารถ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
744 นาย ระพภีทัร ดใีจ โรงเรยีนคลองพนสฤษดิพ์ทิยา 
745 นาย สรานนท ์สาระพดันึก โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
746 นางสาว อภญิญา วงธรรม โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 

747 นาย กนัตพ์ฒัน์ ก๋าเมอืงลอื 
โรงเรยีน นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 

748 นาย พงศภสั ทองศร ี โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
749 นางสาว ราตร ีทวพีร โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
750 นางสาว โสภติา หมื่นยา โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
751 นางสาว มนสันนัท ์ดใีจ คลองพนสฤษดิพ์ทิยา 

752 นาย สริวชิญ ์ศรโีต 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 

753 นางสาว ศริารมย ์ปวงค า 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 
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754 นาย พรีะพงศ ์แม่นย า โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม 
755 นางสาว นพรตัน์ ครุธบตุร ์ สตรนีนทบุร ี
756 นางสาว อรวิรา งามสมมล   
757 นางสาว นภสัสร มโนการ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

758 นางสาว นวญัรชัต ์ธติธิรีนนันท ์ ราชวนิิตมธัยม 
759 นาย ชยัเมตต ์ศรเีเสนยงค ์ โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
760 นางสาว ศุภาพชิญ ์เถกงิโรจนะกุล ราชวนิิต มธัยม 
761 นางสาว ปุญญศิา พรมพสิาร โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
762 นางสาว ปทติตา นบนอบ รร.นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
763 นาย ธนรรชน แสงพนัธ ์ ราชวนิิต มธัยม 
764 นางสาว ปภาอร นวลด ี โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
765 นางสาว บุณยารตัน์ อยู่ฤทธิ ์ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
766 นางสาว นางสาวสภุาดา บุญญวฒันวจิติร ์ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
767 นางสาว พชิญา กาญจนโภคนิ รร เขมะสริอินุสสรณ์ 
768 นาย ศลิาบุณย ์ไวเ้รยีบ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
769 นางสาว นนรดา สเลอาด โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
770 นางสาว ณฐัพร เอีย่มบุรานนท ์ นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
771 นางสาว นภาภทัร จบสบุนิ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
772 นางสาว ปวชิญาดา ทองใบเพช็ร ราชวนิิต มธัยม 
773 นางสาว พมิพว์ลญัช ์น้อยรุน โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
774 นาย ภวตั หทูพิย ์ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
775 นางสาว กญัญารตัน์ รตันไมตรเีกยีรต ิ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
776 นาย ธนกฤต ทองชัง่เหลก็ นตอน. 
777 นาย ชษิณุพงศ ์มหาสวุรรณ สตรสีมุทรปราการ 
778 นางสาว สพุตัรา จนัทรข์นัศร ี อุตรดติถด์รุณี 
779 นางสาว รุจริา ทองแพง โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
780 นาย พชิกฤตย ์พลูเกตุ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
781 นางสาว ชลธชิา สทิธริตัน์ โรงเรยีนดดัดรุณี 
782 นาย นาย ภูธเนศ บญุชปูระเสรฐิ โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
783 นางสาว นางสาว เกศเกลา้ ชชัวสัวมิลม ราชว ิมธัยม 
784 นาย ณชัพล บุญมาก สตรสีมุทรปราการ 
785 นางสาว กานตธ์ดิา แสงกติตกิร โรงเรยีน เขมะสริอินุสสรณ์ 
786 นางสาว ณฐัชยา เยน็จติร ์ ราชวนิิต มธัยม 
787 นางสาว มยุรฉตัร สงัขศ์ลิป์ โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
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788 นาย เอกอาทติย ์สอนสนุทร โรงเรยีนวดัโสธรวรารามวรวหิาร 
789 นางสาว ฟ้าใหม ่น้อยภู่ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
790 นางสาว ณฐันนัท ์สดุถนอม โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
791 นางสาว ชญานิศ ชนะการยี ์ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
792 นางสาว นิธปิรยีา พาค า สตรสีมุทรปราการ 
793 นางสาว รงัสนิี ผดุงกุล ดดัดรุณี 
794 นางสาว จดิาภา แหวนเพช็ร โรงเรยีนดดัดรุณี 
795 นางสาว ชษาธนญั นนัทธ์นกุล นวมทิราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
796 นาย ธติธิร เกศมณ ี โรงเรยีน ราชวนิิต มธัยม 
797 นางสาว พรณิชา วทิติพนิตพนัธ ์ โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
798 นางสาว ณฝ ัง่ฟ้า วรปญัญา โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
799 นางสาว Kingkate Sakjirapapong โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
800 นางสาว เคตี ้ไอแซค อุตรดติถด์รุณี 
801 นางสาว น ้าทพิย ์สขุส าราญ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
802 นางสาว พรพมิล เวนิเสยีง อมตวทิยา 
803 นางสาว พมิพม์าดา เทาศริ ิ ศรยีานุสรณ์ 
804 นาย นายพทัรพงษ ์ดาทอง โรงเรยีนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
805 นางสาว ณฏัฐธดิา การยสทิธิ ์ เขมะสริอินุสสรณ์ 
806 นาย กณัฑ ์ชเูสน รร.ราชวนิิตมธัยม 
807 นาย ภาคนิ หนุนนาค โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
808 นาย วชริวชิญ ์ชยตุมว์รกานต ์ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 

809 นาย ก่อกนก พนัธุเ์ดช 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 

810 นาย ธนพล เหล่าวณิชยว์ทิย ์ โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
811 นาย ถริพุทธิ ์สงัขท์อง ราชวนิิต มธัยม 
812 นางสาว บุญชนิต บุญปนั โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
813 นางสาว ณิชาพร ประทุมมาศ เตรอีุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
814 นาย ปรชัญา วรรณเวช โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
815 นางสาว รตันาวด ีบุญมา   
816 นางสาว ราชพฤกษ ์ศรวีลัลภ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
817 นาย จริาวุธ พาชอบ ราชวนิิต มธัยม 
818 นางสาว พสัตราภรณ์ แตงอุดม โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
819 นาย อนนัธวฒัน์ ส าร ี โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
820 นางสาว อารยา รอดน้อย โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
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821 นางสาว นาถสดุา นาราวนั โรงเรยีนควนวทิยา 
822 นางสาว กวนิทรา งามเธยีรธนา โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
823 นางสาว นภสัสร เศวตศลิป์ ราชวนิิตมธัยม 
824 นางสาว ชญาดา ชแูกว้ นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
825 นาย พุฒ ิพุทธสถติย ์

 826 นางสาว ธญัญาภรณ์ ชยัสกิุล โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
827 นางสาว ณฐันนัท ์นนัทะโสม โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 

828 นางสาว นิชาภทัร แจง้ประจกัษ ์
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 

829 นางสาว มุธติา มาศวรรณา โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
830 นาย กษมา พลูผล นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล 
831 นางสาว พมิลพรรณ ตาลเลศิ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
832 นางสาว อจรีวด ียาสทิธิ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านี 
833 นางสาว รชต งามสง่า สตรนีนทบุร ี
834 นางสาว ณชัทชิา ชื่นจติต ์ โรงเรยีสตรนีนนทบุร ี
835 นาย กฤษฎา กจิสกุล โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
836 นางสาว บณัฑติา ศรหีาคลงั สตรนีนทบุร ี
837 นางสาว ศรินินัท ์เยน็บ ารุง โรงเรยีนสตรนีนทบุร ี
838 นางสาว รตนภร ใจมัน่ โรงเรยีนสรุวทิยาคาร 
839 นางสาว ชนฏัดาพร เปรมภกัด ี โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
840 นางสาว กนกภรณ์ อนุชา โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
841 นางสาว ณภคั เหลอืศริ ิ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
842 นาย อธปิ หมดัโน๊ต นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
843 นาย ศริชชั วรรณบุร ี โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
844 นางสาว มนพทัธ ์มาสขุ โรงเรยีนสาธติ"พบิลูบ าเพญ็"มหาวทิยาลยับรูพา 
845 นางสาว นรสิรา มิง่ตระกลู วทิยาลยัเทคนิคปทมุธาน ี
846 นางสาว อาทติยา พลอยศร ี วทิยาลยัเทคนิคปทมุธาน ี
847 นาย สทุธภิทัร ถาวร พนสัพทิยาคาร 
848 นางสาว เกตุมณี วงศล์ขิติโอฬาร โรงเรยีนวดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม 
849 นางสาว วศนิีฐ ์อคัรประสทิธิ ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
850 นางสาว วาสนา เอีย่มสะอาด โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
851 นางสาว ศริลิกัษณ์ มหีอม โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
852 นางสาว ฟาตหิะฮ ์ลาเต๊ะ โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
853 นางสาว ปทุมมาศ ป ัน้ชา สตรนีนทบุร ี
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854 นางสาว ณชัชภคั ป้อมเดด็ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ 
855 นางสาว พุธติา ผวิผ่อง โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
856 นางสาว สรินิภา เหมอืนแยม้ โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
857 นางสาว ศุภศร สงิหห์อน โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์
858 นาย กญัยวฒัน์ เอีย่มภริมย ์ สตรสีมุทรปราการ 
859 นางสาว สชุานนัท ์ขนุศร โรงเรยีนค าเตยอุปถมัภ ์

860 นาย กฤตษณพล สนัหพาณิชย ์
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อม
เกลา้ 

861 นางสาว น.ส.ณฐักฤตา แทนแสง โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
862 นางสาว กญัญาวรี ์ศรพียคัฆ ์ โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
863 นางสาว ศศกิานต ์กลัน่หมอ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
864 นาย ผลติโชค เทพแกว้ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์าน ี
865 นาย นรากร มณีฉาย โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์าน ี
866 นางสาว นภทัร นพกรณฐั โรงเรยีน สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุร ี
867 นางสาว กลัยกร กติตอิุดม โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
868 นาย ปณัชณชัญ ์ประภากรณ์ โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
869 นาย เอกภาค พริกัษา นวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
870 นาย ณฐัพชัร จตินิลพทัธ ์ รร.กาญจนาภเิษกวทิยาลยัสรุาษฎรธ์าน ี
871 นางสาว ณฐญา สาอุตม ์ โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
872 นาย ธวีส ุวตัวงษ ์ นวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 
873 นางสาว องิครตัน์ อมัพรรุ่งโรจน์ นวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
874 นางสาว พชิญาภา บวัสอน โรงเรยีนเพรกัษมาตาวทิยา 
875 นาย ตฤณ คงหว้ยรอบ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
876 นางสาว นทัวรรณ เครอืฟ้า โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
877 นางสาว นางสาวปรยีาดา สโมสร โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 
878 นางสาว นทักานต ์จนัทรแ์จ่ม โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
879 นางสาว ลลดิา เกดิพุ่ม โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
880 นางสาว จริาพชัร ลอยจรีะ สารสาสน์วเิทศคลองหลวง 
881 นาย พรีพฒัน์ แพงทรพัย ์ โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
882 นางสาว ศุภวรรณ เทยีนเงนิ สตรนีนทบุร ี
883 นางสาว นสันีน สะด ี เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
884 นางสาว ปญัญาพร รื่นเรงิ โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
885 นางสาว รามาวด ีปกักาสาตงั เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
886 นาย ศุภชชัจ ์ละวะนาวกิ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 
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887 นาย จริาเจตน์ มติรเรอืงศลิป์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 
888 นาย เจนชยตุม ์บรรณสาร นวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 
889 นางสาว ศศกิานต ์แสงโพธิ ์ ราชวนิิต มธัยม 
890 นาย นาวนิ กล่อมม ี กาญจนาภเิษกวทิยาลยัสรุาษฎรธ์านี 
891 นางสาว ฐาณิญา ทพิวรรณ์ สตรสีมุทรปราการ 
892 นางสาว ปารติา เนียมพา รร.สองคอนวทิยาคม 
893 นาย กติตพิงษ ์แกว้วเิศษ โรงเรยีนสองคอนวทิยาคม 
894 นางสาว กลัยาภรณ์ อรุณรมัย ์ โรงเรยีนสนัก าแพง 
895 นางสาว ปวณีา ขอ้วนันา โรงเรยีนสองคอนวทิยาคม 
896 นางสาว กลัยรตัน์ บุตรกุล โรงเรยีนสองคอนวทิยาคม 
897 นางสาว ญาณิศา ชือ้ผาสขุ โรงเรยีนดดัดรุณี 
898 นางสาว จุฬามณี แปสนัเทยีะ โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
899 นางสาว จริาวรรณ เทยีนมณี โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
900 นางสาว จริพชัรา จติพร โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
901 นางสาว ปวญิาภา รงัศร ี โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี 
902 นางสาว พรนภสั ชื่นพล ี โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
903 นางสาว อมรรตัน์ โศภนิชาญ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
904 นางสาว ผนิชดา คลา้ยสวุรรณ สตรสีมุทรปราการ 
905 นางสาว ทพิยนนัท ์อยู่ข า รร เขมะสริอินุสสรณ์ 
906 นางสาว ปิยะธดิา ผุยมลูตร ี โรงเรยีนมาบตาพุดพนัพทิยาคาร 
907 นางสาว ราชาวด ีปกักาสาตงั สตรเีศรษฐบุตรบ าเพญ็ 
908 นางสาว วรางคณา ธรรมศร โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
909 นางสาว วรางคณา ธรรมศร โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 
910 นาย ปฐพ ีสริเิบญจพลสกุล โรงเรยีนวดัทรงธรรม 
911 นางสาว สริวิมิล เหมทานนท ์ โรงเรยีนวดัทรงธรรม 
912 นางสาว ปวรศิา เจยีมจตุรงค ์ สตรสีมุทรปราการ 
913 นางสาว วนสันนัท ์สมี่วง โรงเรยีนนาบวัวทิยา 
914 นางสาว รตันาภรณ์ เฉลยีว รร.ขลุงรชัดาภเิษก 
915 นางสาว ณฐัณิชา กรองแกว้ โรงเรยีนพฒันานิคม 
916 นางสาว นนัทมิา นิรารมย ์ โรงเรยีนขลุงรชัดาภเิษก 
917 นางสาว จนิตวรรณ จนัทะหาร โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
918 นางสาว เกวลนิ สุน่ศกัดิส์วสัดิ ์ โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 
919 นางสาว ทตัตยิาพร สงิหส์ถติย ์ โรงเรยีนเทพสถติวิิทยา 
920 นาย ภคนนัท ์ชื่นเจรญิ โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา 
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921 นาย กรวทิย ์บุญศริ ิ โรงเรยีน วรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา 
922 นางสาว กนัตชิา สวุรรณรตัน์ โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ 
923 นางสาว ศุภามน อาคมา โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา 
924 นาย ภทัรพงศ ์จนัทรประสาท โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์ 
925 นางสาว นภสัสร สมหวงั โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
926 นางสาว กลัยกร บลูะ โรงเรยีนวรนารเีฉลมิจงัหวดัสงขลา 
927 นางสาว กจิจา น าเเกว้ โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา 
928 นางสาว สตัตบงกช ธนนิมติร โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา 
929 นางสาว พมิพช์นก แกว้ปินะ โรงเรยีนปายวทิยาคาร 
930 นาย นายเทยีนชยั แซ่ท่อ โรงเรยีนมหรรณพาราม 
931 นางสาว อลสิา อนิทรเ์มอืง โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
932 นางสาว นุชจรยี ์จอนสงูเนิน โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
933 นางสาว สนุิสา บุญพงคษ์า โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
934 นางสาว สนุิสา บุญพงคษ์า โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ 
935 นางสาว ชยาภา เชนุยาว โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
936 นางสาว นิศารตัน์ ช านิเวสสะ โรงเรยีนหาดอมราอกัษรลกัษณ์วทิยา 
937 นางสาว ธนพร สายน้อย โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒัก ์
938 นาย กฏิษฎา เทพราช โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒักิ์ 
939 นางสาว มณัฑนา ขวญัเพญ็ โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒัก ์
940 นางสาว สวุมิล นวลสอาด โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒัก ์
941 นางสาว อุไรพร สบืสวุรรณ โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒัก ์
942 นางสาว อรวรรยา ประสานด ี โรงเรยีนนาบวัวทิยา 
943 นางสาว กมลวรรณ เนียมสวุรรณ โรงเรยีนสตรรีะนอง 
944 นางสาว น.ส.สมใจ โจทยจ์นัทร ์ โรงเรยีนตาลสมุพฒันา 
945 นาย สรุเชษฐ ์เหลอืงงาม โรงเรยีนตาลสมุพฒันา 
946 นาย นาย นครนิทร ์เชดิศริผิล โรงเรยีนตาลสมุพฒันา 
947 นาย ยศพล หริญัวรรณ์ โรงเรยีนคอนสวรรค ์
948 นางสาว นฐัญา เเตงอ่อน โรงเรยีนจะนะวทิยา 
949 นาย ชนินทร ์รสเยน็ โรงเรยีนตาลสมุพฒันา 
950 นางสาว บณัฑติากล่อมจติร โรงเรยีนนาบวัวทิยา 
951 นางสาว นางสาวศุภาลกัษณ์ จนัทรท์อง โรงเรยีนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
952 นางสาว ดารารนิทร ์ศรอีาษา โรงเรยีนนาบวัวทิยา 
953 นางสาว รสสคุนธ ์วงศอ์ยู ่ โรงเรยีนเพรกัษมาตาวทิยา 
954 นาย เมธวจัน์ พงศต์ระการพฒัน บด.2 
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955 นางสาว เมธพินัธ ์วฒัน์ธนรธกร โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสวุรรณภูม ิ
956 นางสาว กฤตอาภา คุณคณาสกุล บดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
957 นางสาว นภสัวรรณ แจม่จนัทรา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสวุรรณภูม ิ
958 นางสาว นนัทน์ภสั ทองอุ่น บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
959 นางสาว ภฎัธษ์นนั นนัธภิาคจริะโชต ิ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
960 นางสาว อารรีตัน์ สรุะมุล โรงเรยีนปทมุราชวงศา 
961 นางสาว นลนิ ีภกัดผีล โรงเรยีนบางกะปิ 
962 นาย ชลาธปิ นิ่มน้อย บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)2 
963 นาย ศริเิสฐยีร สมคัรฐักจิ บดนิทรเดชา 2 
964 นาย ศริพิงษ ์สมคัรฐักจิ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ๒ 
965 นางสาว มนสันนัท ์เทยีมประดษิฐ ์ บดนิทรเ์ดชา (สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
966 นางสาว ชญัญานุช สายยาโน โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ๒ 
967 นางสาว ฤทยัชนก พศิเพง็ โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
968 นางสาว นางสาวเพชรลดา ทองดว้ง โรงเรยีนกระเทยีมวทิยา 
969 นาย ณฐักฤษฏ ์วงศอ์กนษิฐ ์ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ๒ 
970 นาย วชริวชิญ ์แพนลา โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 
971 นางสาว กนกวรรณ ส าราญด ี โรงเรยีนเจยีงทองพทิยาคม 
972 นาย ปณสัย ์พรหมพชิยั โรงเรยีนบดนิเดชาสงิห ์สงิหเสนี2 
973 นางสาว กมลวรรณ เตทรพัยอ์นนัต ์ โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน 
974 นางสาว ณฐัธสิา แสนรกัสงบ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
975 นางสาว ณฐันิชา โพธวิลัย ์ โรงเรยีนบางกะปิ 
976 นางสาว วรรณพร เกษตรสงิห ์ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
977 นางสาว เบญญทพิย ์โซ๊ะเฮง อสิลามสนัตชิน 
978 นางสาว ปรชิาต ิด าเสน โรงเรยีนร่อนพบิลูยเ์กยีรตวิสนุธราภวิฒัก ์
979 นาย วุฒชิาต ิยงัพะกลู โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
980 นางสาว ธนภรณ์ สาระไชย โรงเรยีนบดนิทรเ์ดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
981 นาย สทิธพิฒัน์ เพช็รยิง่ โรงเรยีนบางกะปิ 
982 นางสาว ชนกานต ์โพชฌงค ์ โรงเรยีน ราชวนิิต มธัยม 
983 นาย ชยุต นิธพิลากรณ์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
984 นาย เกรกิชยั ชาตชินา บดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)2 
985 นาย ดาวนิท ์พลายแสง บดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)๒ 
986 นางสาว พมิพน์ลนิ ชงัภยั โรงเรยีนบดนิเดชา 2 
987 นางสาว ชุตกิาญจน์ สวุรรณศร ี รร.บดนิทร2 
988 นางสาว นางสาวชไมพร เอยีดราช โรงเรยีนวทิยาศาสตร ์จุฬาภรณราชวทิยาลยั 
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นครศรธีรรมราช 

989 นาย ปพน รกัษาราช รร.บางกะปิ 
990 นางสาว ปานชวีา มองตวั โรงเรยีนคงคาราม จงัหวดัเพชรบุร ี
991 นางสาว กนัตฤ์ทยั นาควสิยั โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์ 
992 นาย คณากร ชไูกรไทย โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
993 นาย ณรงศกัดิ ์เจรญิยศ โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม 
994 นาย พงษ์วษิณุ คามาทติย ์ สริริตันาธร 
995 นางสาว นูรฮาฟีซา กาเจ โรงเรยีนสายบุรอีสิลามวทิยา 
996 นาย นายจริพงศ ์รศทพิย ์ โรงเรยีนมารวีทิยส์ตัหบี 
997 นางสาว มารนีา ดัน้ด ี โรงเรอีสิลามประชาสงเคราะห ์
998 นางสาว นิจสริ ีชชูื่น โรงเรยีนคงคาราม 
999 นาย ชยัวฒัน์ สขุสว่าง โรงเรยีนคงคาราม 
1000 นาย รณพรี ์หอมเหมอืน โรงเรยีนคงคาราม 
1001 นางสาว จติรวด ีปรางคภ์ูผา โรงเรยีนคงคาราม 
1002 นางสาว น.ส.บณัฑติา เอมจุย้ โรงเรยีนคงคาราม 

1003 นาย กฤษณพงศ ์แกว้เมอืง 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั
นครศรธีรรมราช 

1004 นางสาว ปนดัดา ลงัทอง โรงเรยีนบางกะปิ 
1005 นางสาว นฐัตกิา ดเีอีย่ม โรงเรยีนบางสะพานน้อยวทิยาคม 
1006 นาย ฉนัทพฒัน์ หงสท์อง โรงเรยีนคงคาราม 
1007 นาย รกัตกนัทร ์ตัง้กจิพชัรพล สริริตันาธร 
1008 นาย พงศป์ณต จนัทรเพท โรงเรยีนระโนดวทิยา 
1009 นาย ศุภชยั พุ่มพวง โรงเรยีนคงคาราม 
1010 นาย วศิาล ปานเดย ์ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม 
1011 นางสาว ขิน่ ไทยใหญ่ โรงเรยีนมารวีทิยส์ตัหบี 
1012 นางสาว ณชัชา จนัทรส์ขุ โรงเรยีนคงคาราม 
1013 นางสาว ภทรพร นวลปาน ระโนดวทิยา 
1014 นางสาว ลดัดาวรรณ ตะวงษ ์ โรงเรยีนบา้นผึง้วทิยาคม 
1015 นางสาว ปิยะฉตัร ศรพีระจนัทร ์ โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม 
1016 นางสาว ปิยธดิา คงสวสัดิ ์ โรงเรยีนชะอวดวทิยาคาร 
1017 นางสาว อรุณี นุเคาะกนั อมัพรไพศาล 

1018 นาย พชัรพล จติตป์ระไพย 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั 
นครศรธีรรมราช 

1019 นาย ฐติกิร กุณาวงค ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสวุรรณภูม ิ
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1020 นาย ศกัยศ์รณ์ อยู่ทองอนิทร ์
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั 
นครศรธีรรมราช 

1021 นางสาว ฟาตณีิ มรรคาเขต โรงเรยีนควนโดนวทิยา 
1022 นางสาว มารษิา มะปรางทอง โรงเรยีนท่าอฐิศกึษา 

1023 นางสาว ปาณิศา สขุรนิทร ์
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั 
นครศรธีรรมราช 

1024 นางสาว ชลธชิา วงคม์ณี โรงเรยีนมาบพนัพทิยาคาร 
1025 นาย เเทนคุณ บุญทพัไทย โรงเรยีนรตันบุร ี
1026 นาย ศตคุณ เสรมิสวรรค ์ โรงเรยีนรตันบุร ี
1027 นาย อฒันนัท ์จนัทะสนิ โรงเรยีนอสิลามสนัตชิน 
1028 นางสาว วลิยัรตัน์ วงษาหลง โรงเรยีนโพธริมิติวทิยาคม 

 

3. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

    

     

 
 
 


