บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนทีน่ าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
สุขกาย
๑ นางสาวศิริวรรณ
โรงเรียนบ้านบางเหรียง จังหวัดกระบี่
เทพวรรณ
๒ เด็กหญิงนฤมล
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
ธรรมจง
๓ เด็กหญิงณิชกานต์
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน จังหวัดกาญจนบุรี
รุ่งสว่าง
๔ เด็กหญิงสุทินา
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง จังหวัดกาญจนบุรี
สีน้ําเงิน
๕ เด็กหญิงรภัสศา
โรงเรียนปุาไม้ ๑๕ จังหวัดกาญจนบุรี
พรมประเทศ
๖ เด็กหญิงปภัสมล
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัตเตย์
๗ นายธีรวัฒน์
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศรีมงคล
๘ เด็กหญิงณัฐิดา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
ทุง่ แจ้ง
๙ เด็กหญิงปพิชญา
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ศรีนวล
๑๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ จังหวัดกําแพงเพชร
บุตรโพธิ์
๑๑ เด็กหญิงวสุโรจ
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
กระลาม
๑๒ เด็กชายคมสัน
โรงเรียนบ้านโสกนาค จังหวัดขอนแก่น
อัญญโพธิ์
๑๓ เด็กหญิงรัชนีกร
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ จังหวัดขอนแก่น
ทองยศ
๑๔ เด็กหญิงจณิสตา
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จังหวัดขอนแก่น
จําเริญสรรพ์
๑๕ เด็กหญิงปราณี
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ไหมทอง
๑๖ เด็กหญิงปิยวรรณ
โรงเรียนวัดทุง่ เบญจา จังหวัดจันทบุรี
ดวนใหญ่
๑๗ เด็กหญิงวัชรินทร์
โรงเรียนวัดตกพรม จังหวัดจันทบุรี
สุวรรณวิเวก
๑๘ เด็กหญิงอังคณา
โรงเรียนวัดบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบํารุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศรีบูรณะธรรม
๑๙ เด็กหญิงฐิติสุดา
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทนา
๒๐ เด็กหญิงศศิภา
โรงเรียนวัดบุญญราศรี (ตําหรุราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดชลบุรี
อําพินธ์
๒๑ นางสาววิลาวรรณ
โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดชลบุรี
มากโฉม
๒๒ เด็กหญิงดรรชนีทิพย์
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
เจตเกษตรการณ์
๒๓ เด็กหญิงเฟือ่ งฟูา
โรงเรียนวัดศรีสโมสร จังหวัดชัยนาท
พิไลพันธ์
๒๔ เด็กหญิงสุพรรษา
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ จังหวัดชัยภูมิ
อ่อนอุทัย
๒๕ เด็กหญิงศิรภัสสร
โรงเรียนภูมิวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
มุกขุนทด
๒๖ เด็กชายสรธศักดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดชัยภูมิ
เกตุโสภิต
๒๗ เด็กหญิงสิริยากร
โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร
จุลทองใส
๒๘ นางสาวอุทุมพร
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง จังหวัดชุมพร
วันแพง
๒๙ เด็กหญิงอารีญา
โรงเรียนบ้านโปุงช้าง จังหวัดเชียงราย
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ชื่อ - ชื่อสกุล
สุตา
นางสาวสรัญญา
แก้วดํา
นางสาวจิราภรณ์
โอฬารกิจพาณิช
เด็กหญิงวราภรณ์
พรมเพ็ชร
เด็กหญิงใจรดา
ฟองตา
เด็กหญิงปภาวรินทร์
ชาวจ้อย
เด็กหญิงพรพิมล
จันทรามูล
เด็กชายอนุชา
โจเรือน
เด็กชายภิรมย์พร
ทะนานแก้ว
เด็กชายภูมิภัส
รอดวรรณ
นายจิรัฐิติกาล
จอมเมือง
เด็กหญิงปัทมา
ช่อลัดดา
เด็กหญิงนภัสสร
มีใจเจริญ
เด็กหญิงเอื้ออารี
วราห์คํา
นางสาววราภรณ์
วัดเมือง
เด็กหญิงละอองดาว
ศรีพุทธานุสรณ์
เด็กหญิงพัชรพร
ภูมิศรีแก้ว
นางสาวฉัตรฎา
แสนสุภา
เด็กหญิงธัญญลักษณ์
โกษาแสง
เด็กหญิงทิพรดา
อุฬารพาณิชกุล
เด็กชายธีรทัศน์
พ้องงูเหลือม
นางสาวทัดดาว
ชูรัตน์
นางสาวฐิติรัตน์
บุตรวาปี
เด็กชายกานต์นริณ
จ่ายนอก
เด็กชายศุภชัย
ชาวสวน
นายโชคชัย
รุ่งนิรันดรกุล
เด็กหญิงธมิกา
ปัทมเกตุ
เด็กหญิงพรรณเกล้า
โกศัยสุข
เด็กหญิงมลธิชา
หัตถประดิษฐ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
โสพันธ์
เด็กหญิงชาลิสา
เปรมสังข์
เด็กหญิงวันวิภา
ทองบัว
เด็กชายนรภัทร
เข็มเพ็ชร
เด็กชายจักรินทร์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนขุนขวากพิทยา จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านทุง่ หลุก จังหวัดเชียใหม่
โรงเรียนแม่วินสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนตรังวิทยา จังหวัดตรัง
โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ จังหวัดตาก
โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านกระทุม่ ล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ)์ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
โรงเรียนชุมชนนางัว จังหวัดนครพนม
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมถ์) จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านไทรโยง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทศิ " จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดควนเกย จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดสมานประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนอุดมพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดนนทบุรี
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ชื่อ - ชื่อสกุล
อีซอ
เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน
ชูวงศ์บัณฑิตย์
เด็กชายวรัชญ์
กาเจ
เด็กชายมาโซ
ขัติพันธ์
เด็กหญิงแพรทราย
ล้านมา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
วิเศษนคร
เด็กหญิงอรวรรณ
ศรีภา
เด็กหญิงวิลาสินี
สามารถ
เด็กหญิงนิสิตา
เดชกุลรัมย์
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ลามี
นายอนันตชัย
แปูงหอม
เด็กหญิงพรพรรณ
วิบูลย์ธนากุล
เด็กชายธนธัส
คู่สวด
นายนัทธพงศ์
แก้วหลวง
เด็กชายอัษฎาวุธ
ว่องไว
เด็กหญิงศศิชา
รัตนประพันธ์
เด็กหญิงปรียาภัทร
แยนะ
เด็กหญิงอานีฟา
มามะ
เด็กหญิงอาซูร่า
นอบน้อม
นางสาววัลลภา
ศรีเงินงาม
เด็กหญิงจิราพร
นิยมค้า
เด็กหญิงปานวลี
สมณะ
เด็กหญิงไพลิน
ปฏิมินทร์
เด็กชายเจนวิทย์
ผุดแปูน
เด็กหญิงชนัทฎา
คงยอด
เด็กชายอนุพงศ์
เงินเส็ง
เด็กชายพิพัฒน์
เนียมน้ําเพชร
นางสาวดวงฤทัย
พรมรักษา
นายธนัตถ์พล
กุลนะ
เด็กหญิงเบญญาภา
เจริญจิตร
เด็กหญิงพิพากษา
เม่งก่วง
เด็กหญิงธญานี
รุ่งปัจฉิม
เด็กหญิงพรธิชา
ลอดทอน
นางสาวชนิภรณ์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนบ้านสุเปฺะ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนเกษมทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนบ้านยานิง จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดสุวรรณากร จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านตือเบาะ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดลาดระโหง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเชียงบาน จังหวัดพะเยา
โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
โรงเรียนวัดไทรโกบ จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนบ้านทุง่ นารี จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านดง จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดเพชรบูรณ์
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ที่
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

ชื่อ - ชื่อสกุล
วรรณสมพร
นางสาวธัญลักษณ์
ฟุงู เฟือ่ ง
เด็กหญิงมณีรัตน์
มาลาหอม
นางสาวสุนิตา
อุ่นพิกุล
เด็กชายศุภกร
อนุนาค
เด็กหญิงนริศรา
สายชมภู
นางสาวธารารัตน์
ช่วงสําโรง
นายนพเก้า
รัตนวัน
เด็กหญิงกัญญาภัค
ห้องหาญ
เด็กหญิงนภัสสร
ยอดทอง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
โต๊ะกาเส็ม
เด็กชายบูราฮานูดิน
หะยีสาแม็ง
เด็กหญิงฟาตีฮะ
พันธุลี
เด็กหญิงณัฐกมล
ทาสระคู
เด็กหญิงกุลปริยา
ยุบลชิตร์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เทียมประสิทธิ์
เด็กหญิงสิริกมล
เกษมธรรมแสวง
เด็กชายพัชรพล
ผลประดิษฐ
เด็กหญิงพัชราภา
เกตุเจริญ
เด็กชายสุทธิพงษ์
พฤกษาผล
เด็กชายพฤกษ์
ชมภูนุช
เด็กชายณัฐสิทธิ์
วงศ์มา
เด็กหญิงยิมธิดา
ปัญญาแก้ว
เด็กหญิงลิลาวัลย์
ประสงค์ทรัพย์
เด็กชายภาณุวัฒน์
อินต๊ะขัติย์
เด็กหญิงวิลาสินี
ประกิ่ง
เด็กชายธนากร
บงแก้ว
เด็กหญิงสุพัตรา
ปุรินัย
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
ผ่องราศี
เด็กชายศรายุทธ
เริงรมย์
เด็กหญิงสุวิมล
จริยทวีสิน
เด็กหญิงปาณิสรา
วงศ์มีแก้ว
เด็กชายจักรภัทร
ชัยนคร
เด็กหญิงกัลย์สุดา

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปีย้ ว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองซอน จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบํารุงพงศ์อุปถัมภ์ จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงเรียนบ้านกุดแดง จังหวัดยโสธร
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านปาแดรู จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน จังหวัดระยอง
โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จังหวัดลําปาง
โรงเรียนไผ่งามวิทยา จังหวัดลําปาง
โรงเรียนอนุบาลลําพูน จังหวัดลําพูน
โรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย
โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปีย้ จังหวัดเลย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
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ที่
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

ชื่อ - ชื่อสกุล
วงศ์ละคร
เด็กชายนัฐพล
ขัตติยะมาน
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
ภิรมย์
เด็กชายภาสกร
พรมเรืองโชติ
เด็กหญิงพรยมล
ใบกอเด็ม
เด็กหญิงนัสรีญา
สําเร็จ
เด็กหญิงกมลชนก
ลอยวิเวก
เด็กหญิงณิชมล
ชื่นชวนสังคม
เด็กหญิงณัฐภรณ์
ชิดชมนาด
เด็กหญิงศิริวรรณ
ภูมิพานิช
เด็กหญิงภัคลดา
เจียมภักดี
นายวิศรุต
กลิ่นประทุม
เด็กหญิงศิริพร
สุธีรยงประเสริฐ
เด็กชายกีรติ
ยะโพ
เด็กหญิงกณิศ
ไตรศรีสุข
เด็กหญิงสุริยาพร
ขาวผ่อง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
บุญปลูก
นายมารุต
วงศ์ปาน
เด็กหญิงปวีณา
อินทจักร
เด็กหญิงณัฐชยา
มาไข่
เด็กหญิงนุ่มนวล
มะยุรา
เด็กหญิงรัตนาวดี
แสนดี
เด็กหญิงน้ําผึ้ง
หาสุข
เด็กหญิงรัตติยากร
พนินทร์
เด็กชายคุณานนท์
หวันลา
เด็กหญิงอาริยา
ชัยสงค์
นางสาวปิยฉัตร
พันธ์ดิษฐ์
เด็กหญิงญาณิศา
จันทร์อินทร์
เด็กหญิงปณวรรณ
ศิริโส
นายจักรพงศ์
พิรหา
นางสาวจุฑารัตน์
จตุเทน
เด็กหญิงปลายฟูา
เสนีย์
เด็กหญิงชัญญาภัทร
นะวะมวัฒน์
เด็กชายกฤศนรัตน์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดปริก จังหวัดสงขลา
โรงเรียนอนุบาลควนโดน จังหวัดสตูล
โรงเรียนบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บํารุง) จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนวัดบางปิง้ จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านบึงบอน จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดบางขวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดรัตนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทักษิณวารี จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านท่าศิลา จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านพนมดิน จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลําภู
โรงเรียนบ้านโนนกุง จังหวัดอํานาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
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ที่
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

ชื่อ - ชื่อสกุล
วงศ์ศรีทา
เด็กชายอภิสิทธิ์
อังฉกรรจ์
เด็กชายญาณภัทร
คนล้ํา
เด็กชายนรินธร
บุญฤทธิ์
เด็กหญิงทัศน์วรรณ
สมสมัย
เด็กชายภากร
คํานนท์
เด็กหญิงวนิจดา
จันทรทองดี
นายฆนรุจ
เฉิน
นางสาวโยษิตา
มีชัย
นางสาวเดือนเพ็ญ
ศรีมาโนชญ์
นายสุภัช
มีจันทร์
นางสาวสุธารัตน์
สรชาติ
นายธราดล
รุ่งเรือง
นายชัยณรงค์
สกุลไทย
นางสาวจุฑามาศ
ยังศิริ
นางสาววรรณพร
สายน้ําผึ้ง
นางสาวชนกชนม์
เข็มแดง
นายจักรพรรดิ์
อุปการแก้ว
นายกฤษณะ
ช้าเป็นการ
นายนันทวุฒิ
สาลิทร
นายคุณากร
นุ่นประดิษฐ์
นางสาวอารีรัตน์
วงค์สุวรรณ์
นายปวินทร
บุญช่วย
นางสาวมลธิรา
สมรักษ์
นายธวัชชัย
โคตรวงษา
นายศิริโรจน์
กันต์พิทยา
เด็กชายธีรเมธ
จันทเรือง
นายจักรกฤษณ์
อาจวิชัย
นางสาวอาภรณ์
ศรีกุลจันทร์
นางสาวกชกร
จงมีสัตย์
นายกรวิทย์
นันท์ดี
นายชยุทธนาท
รังสร้อย
นางสาวเยาวลักษณ์
ไชยศิริ
เด็กชายพลรัตน์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านทุง่ นาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านกวางดีด จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จังหวัดกระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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ที่
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

ชื่อ - ชื่อสกุล
ผิวผ่อง
นายภาณุพงศ์
ต่อนคําสนธ์
นางสาวปภัสสร
สุขี
นางสาวปฏิมา
เลิกนอก
นายกฤษฎา
เจริญยิ่ง
นายอดิศร
ฉิมงาม
นายฤทธิค์ าถา
ชนะอุดมพร
นางสาวอัญมณี
เก่งวิทย์ธรรม
นายธนธรรม
แก้วปัญญา
นายนิติกร
ตื้อยศ
นายณัฐยศ
บุญคุ้ม
เด็กชายจิรวัชร
สวัสดี
เด็กหญิงวรรษชล
จันทร์แก้ว
นายเสฏฐวุฒิ
หนูสงค์
นายชินภัทร
แก้วเกิด
นายอภิสิทธิ์
สินเสร้า
นางสาวอรวรรณ
พุม่ พิศ
นายอภิสิทธิ์
อังกาพย์
นายสุระชัย
ปรีชาโปร่ง
นางสาวสุณีกา
ดําชุม
นายสุรศักดิ์
รอดเกตุ
นายอานนท์
ชูจันทร์
นายวัชรินทร์
ธรรมเรืองฤทธิ์
เด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
โรงเรียนท่าโพธิศ์ รีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบึงพะไล จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนตลาดโพธิพ์ ิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
โรงเรียนเวียงปุาเปูาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาวธนาวดี
ปิน่ ประชานันท์
เด็กหญิงชนณฐ
เรืองช่วย
นายพิชชากร
จารุเศรษฐการ
นายธนธิป
แสงกูล
เด็กหญิงณัฐชนน
ปิน่ สกุล
นางสาวอิศราภรณ์
ผุสดีกุลไพศาล
นายจิรัฏฐ์
ตั้งศรีไพโรจน์
เด็กหญิงฐิติชญา
อึ้งเจริญ

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โรงเรี่ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สิรินันทปัญญา
๒๒๖ นางสาวนิชดา
อุทรักษ์
๒๒๗ นางสาวศุภรัตน์
เธียรธรรมจักร์
๒๒๘ เด็กชายเจียระไน
ทรงจอหอ
๒๒๙ นายปองพล
ศรีประดิษฐ์
๒๓๐ เด็กชายสรวิศ
สุริยานุสรณ์
๒๓๑ เด็กชายนนท์ปวิธ
มาลา
๒๓๒ เด็กชายสกรรจ์พัส
เสื้อเมือง
๒๓๓ เด็กชายอสมา
เฉลิมชิต
๒๓๔ นายศรัณยู
พุทธสิมา
๒๓๕ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
สุขสมัย
๒๓๖ นางสาวศรินยา
มูลแก้ว
๒๓๗ นางสาวณัฏฐธิดา
สุทธิประภา
๒๓๘ นางสาวสุภารัตน์
ศิริไชยบูลย์วัฒน์
๒๓๙ เด็กชายธีรพิชญ์
พิลาชัย
๒๔๐ นายอนนท์
ร่วมชาติ
๒๔๑ เด็กหญิงนภสร
หิมะทองคํา
๒๔๒ นางสาวเอมมิกา
ศรีศรยุทธ์
๒๔๓ เด็กชายวาริส
มณีรัตน์
๒๔๔ เด็กหญิงกุลจิราวรรณ
ทองเพชร
๒๔๕ นายภัฏ
สนิทกันภัย
๒๔๖ นางสาวสนิทพิมพ์
สร้อยทรัพย์
๒๔๗ เด็กหญิงพิมพวีร์
รัตนประพันธ์
๒๔๘ นางสาวฐิติรัตน์
จันทร
๒๔๙ นางสาวพรหมภัสสร
พัชรเวทิน
๒๕๐ นางสาวณัฏฐา
คํามาโฮม
๒๕๑ นางสาวสร้อยทิพย์
กึ่งวงศ์
๒๕๒ นางสาวพรรธิภา
สําราญพันธ์
๒๕๓ นายสิรวิชญ์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ศรีลา
๒๕๔ นางสาวหทัยชนก
พุทธิปิลันธน์
๒๕๕ นางสาวชนัญญา
บินสะอาด
๒๕๖ นางสาวปณิตา

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝุายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝุายประถม) กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
สถานศึกษา/จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
คงเพ็ชร์
๒๕๗ นางสาวเรวดี
แซ่ฝูา
๒๕๘ นายโสภณัส
สุขเกษม
๒๕๙ นายสุวัฒน์
คําจันทร์
๒๖๐ นางสาวอรัญญา
กุงวงศ์
๒๖๑ นางสาวธัญสุดา
ผุยทา
๒๖๒ นางสาวขนิษฐา
สารินทร์
๒๖๓ นายวิระพล
ขุมเงิน
๒๖๔ นางสาววาสินี
คุณชม
๒๖๕ นายธนากร
สิทธิมาศ
๒๖๖ นายสุจิโรจน์
วัฒนากลาง
๒๖๗ นายนราธร
รัตนสิทธิ์
๒๖๘ นายชโนดม
พามา
๒๖๙ นางสาวฉวีวรรณ
ฟักทองหอม
๒๗๐ นางสาวจิรประภา
เจ๊กภา
๒๗๑ นางสาวพรสวรรค์
สุทธะ
๒๗๒ นายชยันต์
วงค์เลื่อน
๒๗๓ นายฐิติกร
แซ่ว่า
๒๗๔ นางสาวแสงจันทร์
คําเพิม่
๒๗๕ นายทนงศักดิ์
วงษ์เส
๒๗๖ นางสาววราภรณ์
แก้วกลม
๒๗๗ นางสาวเกศินี
น้อยมี
๒๗๘ นายสุทิวัส
คําสงค์
๒๗๙ นางสาวเมธาวี
เพียอินทร์
๒๘๐ นายพีรพล
สนิทนวล
๒๘๑ นางสาวสุพรรณี
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ขุนรักษ์
๒๘๒ เด็กชายจิรายุ
วรพิพัฒน์กําธร
๒๘๓ นายชาลี
วราวิทย์
๒๘๔ นางสาววรวีร์
ลักษณวิศิษฏ์
๒๘๕ เด็กชายมุฑิราช
ขันติยานันท์
๒๘๖ เด็กหญิงพิชชานันท์
แสงเงิน
๒๘๗ นายพงศธร

สถานศึกษา/จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จังหวัดตราด
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนแย้มสอาด จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนอํานวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอํานวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
มาเนีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
๒๘๘ นายวีรภัทร
บูรณ์เจริญ
โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒๘๙ เด็กหญิงนิชา
เทพมหานนท์
โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
๒๙๐ เด็กชายมาโนช
บุญกัณฑ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
๒๙๑ นางสาวกนกพร
แฮนสัน
โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒๙๒ นายสมิทธิ์
ตันวิเชียร
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๒๙๓ เด็กหญิงปิยวรรณ
นรสิงห์
โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร
๒๙๔ เด็กหญิงวิชาดา
บินหะยีอับดุลรามัน
โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร
๒๙๕ นางสาวเกศินี
ศิระสากร
โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
๒๙๖ เด็กชายธนเทพ
ลาวัลแก้ว
โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร
๒๙๗ เด็กหญิงธนัชนาฏ
พลสวัสดิ์
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๙๘ นายจิรวัฒน์
สิงห์อุสาหะ
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
๒๙๙ นางสาวพธู
สุขมนัส
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพมหานคร
๓๐๐ นางสาวมีณรดา
หวังงาม
โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
๓๐๑ เด็กชายบากิร
เหมืองสิน
โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟุนส์ กรุงเทพมหานคร
๓๐๒ เด็กหญิงกมลภัสร์
ริมสันเทียะ
โรงเรียนวรวิมลศึกษา จังหวัดขอนแก่น
๓๐๓ นางสาวจินตปาตี
พวงอุไร
โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร
๓๐๔ เด็กหญิงปาณิสรา
เกแง้ว
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
๓๐๕ นางสาวกัญญาสิรี
แหนฝัน
โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร
๓๐๖ เด็กหญิงศรุตปีรันดร์
เครือพิมาย
๓๐๗ นายคณิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี
เฉลิมศรี
๓๐๘ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เหล่ามงคล
๓๐๙ เด็กหญิงธาริณี
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร
นนงาม
๓๑๐ เด็กหญิงธัญชนก
โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยา
๓๑๑ นางสาววริศรา
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต
อีอื้อ
๓๑๒ เด็กชายกีโด้
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี
ประสาน
๓๑๓ นางสาววรนิษฐา
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง
แสงอุทัย
๓๑๔ เด็กชายทัศพงศ์
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
คําพุม่
๓๑๕ เด็กหญิงสาธิตา
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
วิมลลักษณ์
๓๑๖ เด็กหญิงกิรณา
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป.
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
สิงหพันธ์
ศูนย์ กศน. อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓๑๗ นายบริพัฒน์
เขียวเปีย่ ม
ศูนย์ กศน. อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๓๑๘ นางสาวพรฟูา
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ทิพวัน
๓๑๙ นายสุขสวัสดิ์
คําภิมูล
๓๒๐ นายพิทวัส
ชาวดร
๓๒๑ นายเกริกพล
ทวีโชติ
๓๒๒ นายวัฒนา
ทรัพย์พาลี
๓๒๓ นางสาวหทัยภรรศ์
พุม่ ทับทิม
๓๒๔ นางสาวชนาทิพย์
แดงนา
๓๒๕ นายสิทธิกร
ปักชัยภูมิ
๓๒๖ นายเถลิงศักดิ์
ศรีเสริม
๓๒๗ นางสาวสิริญากร
ธรรมวิเศษ
๓๒๘ เด็กชายธิษณ์
อินทร์กลม
๓๒๙ นายปฏิภาณ
มุทะธากุล
๓๓๐ นางสาวปาณิสรา
สร้อยศรี
๓๓๑ นางสาวอัญชลี
แมเหาะ
๓๓๒ นางสาวฟีรเดาว์
สอนคุ้ม
๓๓๓ นางสาวอริสา
คล้ายทิพย์
๓๓๔ นางสาวมัณฑนา
ทองย้อย
๓๓๕ นายปัญญาวัฒน์
อุปจักร์
๓๓๖ นายรณกร
สาระคํา
๓๓๗ นายพิชิตชัย
โพธิเ์ ตี้ยเทียม
๓๓๘ นางสาวมาลีนา
ศรีจันทร์
๓๓๙ นายรุ่งเจริญ
นวลคูณ
๓๔๐ นางสาวสุวนันท์
อุลิศ
๓๔๑ นางสาวเพลงภัสสร
สระทองแก้ว
๓๔๒ เด็กชายวสิทฐการ
คงคา
๓๔๓ นายธันยา
ละเอียดมาก
๓๔๔ นายกฤษณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
พานทอง
๓๔๕ นางสาวจิณณ์ญาดา
ศิลปศร
๓๔๖ เด็กหญิงคุณัญญา
ระงับภัย
๓๔๗ นางสาววราภรณ์
ศิริบูรณ์
๓๔๘ นางสาวธัญญาเรศ
ฉิมจิ๋ว
๓๔๙ นายณัฐนันท์

สถานศึกษา/จังหวัด
ศูนย์ กศน. อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ศูนย์ กศน. อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ กศน. อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์ กศน. อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ กศน. อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ กศน. อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์ กศน. อําเภอลอง จังหวัดแพร่
ศูนย์ กศน. อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ กศน. อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ กศน. อําเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ศูนย์ กศน. อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ศูนย์ กศน. อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ กศน. อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ศูนย์ กศน. อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ กศน. อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ศูนย์ กศน. อําเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ กศน. อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ กศน. อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานศึกษา/จังหวัด
วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ศิลประกอบ
๓๕๐ นายยอดธรรม
โกวิฬาร
๓๕๑ นายธงไชย
ภูเฉิดฉาย
๓๕๒ นายวุฒธิชัย
มูลทิพย์
๓๕๓ นางสาวอาจารี
เกิดกายพันธ์
๓๕๔ นางสาวจิรนันท์
กันเกิด
๓๕๕ นางสาวธันยพร
บุญนิล
๓๕๖ นางสาวกนกพร
ดาวทอง
๓๕๗ นายราชัน
วาหะมงคล
๓๕๘ นายอภิชาติ
พุฒิสาร
๓๕๙ นายเจนณรงค์
ยอดสุรางค์
๓๖๐ นายอลงกรณ์
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
จิตตะโคตร์
๓๖๑ เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
สารีพันธุ์
๓๖๒ นางสาวธัญชนก
วงศ์คํา
๓๖๓ นางสาวนิสากร
ทองสุข
๓๖๔ นางสาวชมัยพร
ภูมิโคกรักษ์
๓๖๕ นางสาวสุดารัตน์
พรหมรักษ์
๓๖๖ นายรัฐพล
ดวงละหว้า
๓๖๗ นางสาวอัจฉราภรณ์
นิมานะ
๓๖๘ นายกิตติพิชญ์
เจะนิ
๓๖๙ นายซอบรี
อินถา
๓๗๐ นางสาวอินทิรา
กุมภาพันธ์
๓๗๑ นายธิติ
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
อุ่นภักดิ์
๓๗๒ เด็กหญิงปนฏกร
คมสัน
๓๗๓ นายธนากร
ไชยพฤกษ์
๓๗๔ เด็กหญิงกษิรา
บัวดี
๓๗๕ เด็กหญิงอภิชญา
ศรีอุดม
๓๗๖ เด็กหญิงปภัสรา
อ่วมจินดา
๓๗๗ นางสาวมนุชาธิป
ถะเกิงสุข
๓๗๘ เด็กหญิงศรัณญา

สถานศึกษา/จังหวัด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชาญจอหอ
๓๗๙ เด็กหญิงสิรินรวีร์
อภัยวงศ์
๓๘๐ นายธณากร
ประชาใน
๓๘๑ เด็กชายอัศนัย
จีนเจริญ
๓๘๒ เด็กชายพัชระ
รักมิตรอานนท์
๓๘๓ เด็กหญิงจุฬภัค
โสรกนิษฐ์
๓๘๔ เด็กหญิงถิรดา
พรมเวียง
๓๘๕ เด็กหญิงธีราพร
อู่อ้น
๓๘๖ นายนครินทร์
พรหมสว่าง
๓๘๗ นางสาวกนกวรรณ
บุญสุข
๓๘๘ นางสาวพรประภา
พงษ์สุระ
๓๘๙ เด็กหญิงอิติพร
บุญยิ้ม
๓๙๐ เด็กหญิงนัสนันท์
ช้างจันทร์
๓๙๑ เด็กชายประสพชัย
โพธิศ์ รี
๓๙๒ เด็กชายภราดร
มีสันเทียะ
๓๙๓ เด็กหญิงพรพิรุณ
ภิรมย์เอี่ยม
๓๙๔ เด็กหญิงสุกัญญา
นิ่มสุวรรณ
๓๙๕ นางสาวศุภิสรา
พุทธสุวรรณ์
๓๙๖ เด็กหญิงสัณห์สินี
กระทรวงกลาโหม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
จินดาวงษ์
๓๙๗ นักเรียนเตรียมทหารเก้ากาญจน์
๓๙๘ นักเรียนเตรียมทหารณัฐพงศ์ เลิศประสิทธิ์
โพธิ์ ์
๓๙๙ นักเรียนช่างฝีมอื ทหารณัฐนันท์ นุชโพธิ
๔๐๐ นักเรียนช่างฝีมอื ทหารหญิงศศิธร ศรีมา
วิเวกเพลิน
๔๐๑ นักเรียนนายสิบนัฐพล
๔๐๒ นักเรียนดุริยางค์พิณเพชร โนนคําเฮือง
๔๐๓ นักเรียนพยาบาลอริศรา ฟุงู ธนะกุล
สงสัย
๔๐๔ นักเรียนพยาบาลรุจิรา
คุ้มราษี
๔๐๕ นักเรียนนายเรือวิศเวศ
โสตถีวรกุล
๔๐๖ นักเรียนพยาบาลศาสตร์นันทนัช
๔๐๗ นักเรียนจ่าอาคมกิตติพศ ปลื้มสําราญ
๔๐๘ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือสุทกั ษ์ ตู้ทอง
๔๐๙ นักเรียนจ่าอากาศภาสกร เขตพันธุ์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนวัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประชานุกูล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดกําแพง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
โรงเรียนนายเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
โรงเรียนจ่าอากาศ
Page 13

ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
๔๑๐ นักเรียนจ่าอากาศณัฐดนัย อัศวรักษ์
๔๑๑ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจิรายุส กุลกระจ่าง
๔๑๒ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศบูชิต ชั้วทอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สิงห์จิตต์
๔๑๓ เด็กหญิงบุษบง
เพ็ชรสังข์
๔๑๔ นางสาวบัวอินทร์
สุทธิบูลย์
๔๑๕ เด็กชายพรหมเทพ
สาเมาะ
๔๑๖ นางสาวรอฮานิง
เพชรกาศ
๔๑๗ เด็กชายก้องสกุล
สุขขัง
๔๑๘ เด็กหญิงปะณิดา
เจริญศรี
๔๑๙ เด็กชายสามารถ
แก้วเย็น
๔๒๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
พิบูรณ์
๔๒๑ เด็กหญิงนริศรา
พร้อมสัมพันธ์
๔๒๒ เด็กชายธราเทพ
ศรีคํา
๔๒๓ เด็กชายอนุวัฒน์
สายตั้ง
๔๒๔ นางสาวปานสิตา
สุวรรณดี
๔๒๕ เด็กชายพุทธิกันต์
ขุนยวง
๔๒๖ เด็กหญิงพรทิพย์
สังหร่าย
๔๒๗ นางสาววริยา
ตะเภาทอง
๔๒๘ เด็กหญิงขวัญเรือน
เล้าเลิศอนันต์
๔๒๙ เด็กชายธีรวุฒิ
ลาหา
๔๓๐ นางสาวปรารถนา
พันธ์ฉลาบขวา
๔๓๑ เด็กหญิงปราณชลี
ประทุมวงษ์
๔๓๒ เด็กหญิงกชกร
จันทร์ครุฑ
๔๓๓ นางสาวกนกวรรณ
จองแค
๔๓๔ นายสุริยวงศ์
ยะพวง
๔๓๕ เด็กหญิงขวัญฤทัย
ปานผึ้ง
๔๓๖ เด็กหญิงณิชาภัทร
ศรีสวรรค์
๔๓๗ นางสาวมาลินี
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
แขคําภา
๔๓๘ เด็กชายอดิศักดิ์

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล
โรงเรียนบ้านในวง จังหวัดระนอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านจะบังติกอ) จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านท่ามิหรํา จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากุล) จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง (สุทธิวเิ ทศอุปถัมภ์) จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพทั ธ์หริณสูตร์) จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน จังหวัดเลย
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) จังหวัดน่าน
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียน ตชด.บ้านคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
แสงรัมย์
๔๓๙ เด็กหญิงอลิสา
ไม่มีนามสกุล
๔๔๐ เด็กชายรณชัย
ไทยประเสริฐ
๔๔๑ เด็กหญิงภัทราพร
กันหา
๔๔๒ เด็กหญิงธัญพิชชา
กําบัง
๔๔๓ เด็กหญิงเมษยา
อะนาวรรณ
๔๔๔ เด็กหญิงธิติมา
บุตรโก
๔๔๕ เด็กหญิงภัคณิตตรา
ฉัตรแก้วเกศ
๔๔๖ นายวีระพล
แดนกุญชร
๔๔๗ นางสาวจิราพร
ฉกาจการกิจ
๔๔๘ นางสาวยุวดี
ศรีโสภาคีรี
๔๔๙ นายสกุลรัตน์
ยอดศิริ
๔๕๐ เด็กหญิงจิราภา
มะสุวรรณ
๔๕๑ เด็กหญิงชลธิชา
แก้วพิทักษ์
๔๕๒ เด็กชายรติพงษ์
ยีดิง
๔๕๓ เด็กหญิงมาดิณี
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ศิริพันธ์
๔๕๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ฤทธิก์ ระจ่าง
๔๕๕ นางสาวตวงพร
ทะเกิงกุล
๔๕๖ นางสาวธนพร
ฦาแรง
๔๕๗ นางสาวธนภรณ์
ดาทอง
๔๕๘ นางสาวธรัญญา
คํามาสาร
๔๕๙ นางสาวธีรนาฏ
มงคลสมบูรณ์
๔๖๐ นางสาวนภัสวรรณ
กุลเกียรติงามดี
๔๖๑ นางสาวนภาฎา
รู้เจน
๔๖๒ นางสาวปานทิพย์
ชูชื่น
๔๖๓ นางสาวพิชญ์นรี
คําภักดี
๔๖๔ นางสาวพิมพิไล
ไทยเจริญพร
๔๖๕ นางสาวมาริสา
ศรีดา
๔๖๖ นางสาวสัจจพร
อนันต์
๔๖๗ นางสาวเหมือนฝัน
กรอบบาง
๔๖๘ นายวีรพงษ์
สีทาเชื้อ
๔๖๙ นายเดชา

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ําน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด จังหวัดเลย
โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด จังหวัดเลย
โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด จังหวัดเลย
โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด จังหวัดเลย
โรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก
โรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก
โรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก
โรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก
โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร จังหวัดชุมพร
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก จังหวัดตรัง
โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ จังหวัดนราธิวาส

สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนโนนราษีวิทยา จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวบิ ลู ย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
โรงเรี่ยนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
สระอิส
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) จังหวัดยะลา
๔๗๐ นายอานนท์
ตันศิริ
โรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดนราธิวาส
๔๗๑ เด็กชายสันติภาพ
ไผ่ล้อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๔๗๒ นางสาววรานุช
นิลเศษ
โรงเรียนวัดบางพูดใน จังหวัดนนทบุรี
๔๗๓ เด็กชายจตุรงค์
ศรีไชยนิวาศน์
โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา
๔๗๔ เด็กชายฟิว
สายแก้วราช
โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
๔๗๕ นางสาวจิราภรณ์
เขียวยะ
โรงเรียนวัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่
๔๗๖ เด็กชายยุทธนา
สมานเสรีศักดิ์
โรงเรียนบ้านทุง่ กราด จังหวัดชลบุรี
๔๗๗ เด็กชายรัฐพงษ์
แซ่ฟูา
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
๔๗๘ นางสาววราชา
ทรายแก้ว
โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโปุง จังหวัดระยอง
๔๗๙ นางสาวขนิษฐา
จาดเจริญ
โรงเรียนกลางคลองสิบ จังหวัดปทุมธานี
๔๘๐ เด็กหญิงน้ําทิพย์
โหยกระโทก
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
๔๘๑ นายจักรกฤษณ์
เทพศรีหา
โรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔๘๒ นายชายชาญ
บูชา
โรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔๘๓ นางสาวขวัญตา
พูลศิริ
โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี
๔๘๔ เด็กหญิงกิตติยา
เทีย่ งธรรม
โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี
๔๘๕ เด็กหญิงศิริตา
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
สถานศึกษา/จังหวัด
ใจธรรม
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพมหานคร
๔๘๖ เด็กหญิงรุจิรา
บุญศิริ
โรงเรียนศูนย์รวมน้ําใจ กรุงเทพมหานคร
๔๘๗ เด็กหญิงธวพร
โพธิท์ อง
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุงเทพมหานคร
๔๘๘ เด็กชายชาญชล
โพชฌงค์เดช
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
๔๘๙ นายศุภฤกษ์
สุวรรณหงษ์
โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
๔๙๐ นางสาวจุฑามาศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
จํารูญ
๔๙๑ นางสาวกัญญารัตน์
อภัยโส
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๔๙๒ นางสาวนฤมล
ผดุงศักดิ์เมธา
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
๔๙๓ นายธนทัศน์
แก้วนอก
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
๔๙๔ นายฐิติวัฒน์
ขันนอก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
๔๙๕ นางสาวจิรภัทร์
วิงทองดี
โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
๔๙๖ นายโรจนัสถ์
หมัดโน๊ต
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร
๔๙๗ นางสาววริสรา
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ธนาคารออมสิน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
เมืองถ้ํา
๔๙๘ นายพัชรพล
จันทร์ประไพภัทร
๔๙๙ นายพงศกร
สุขต่าย
๕๐๐ นายพิษณุ
ชนะภัย
๕๐๑ นางสาวศิริพร
ฉิมพัด
๕๐๒ นางสาวศุภานัน
รัศมีจันทร์
๕๐๓ นายพีรศิลป์
คงไทย
๕๐๔ นางสาวชิดตะวัน
วังใจชิด
๕๐๕ นางสาวสิรินญา
คํามา
๕๐๖ นางสาวเพียงตะวัน
วงษ์สนิท
๕๐๗ นางสาววารุณี
สารสุข
๕๐๘ นายณัฐกานต์
คงล้อม
๕๐๙ นางสาวทิพวรรณ
โพธิน์ อก
๕๑๐ นางสาววชิราภรณ์
กิจสวัสดิ์
๕๑๑ เด็กหญิงอริศรา
ไตรรัตน์ชัชวาลย์
๕๑๒ นางสาวณัชชา
เจียมสกุล
๕๑๓ นายศิริพงศ์
ท่าห้อง
๕๑๔ นายณัฐวุฒิ
อ้ายด้วง
๕๑๕ เด็กหญิงวรรณี
เลี่ยนกัตวา
๕๑๖ นางสาวพรชนก
พลายสวาท
๕๑๗ นางสาวลวัศย์สร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
วงษ์ศรีแก้ว
๕๑๘ นายภุมรินทร์
ยืนยาว
๕๑๙ นายพัฒนเกียรติ
เข็มเงิน
๕๒๐ นายสมัชชา
บุญกลาง
๕๒๑ นายไชยวัฒน์
เด่นศรี
๕๒๒ นางสาววลัยลักษณ์
แปูนงาม
๕๒๓ นายสุริยา
นวลเมฆ
๕๒๔ นายสุจินต์
ประยูรวิกรัย
๕๒๕ นายกิตติพงษ์
อินทะมาตร์
๕๒๖ นายณัฐวุฒิ

สถานศึกษา/จังหวัด
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร
โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษา/จังหวัด
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทติ า จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม
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ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตากโพธิ์
๕๒๗ นายเมธพนธ์
ปานหาญ
๕๒๘ นายพัสสน
สีนวล
๕๒๙ นายเทวนาถ
ศรีสร้อย
๕๓๐ นายสิทธิรัตน์
แซ่จ้าง
๕๓๑ นายนนทวัฒน์
วงศ์ยศ
๕๓๒ นายกิตติภพ
จันทร์โท
๕๓๓ นายชนกานต์
โอฬากิจ
๕๓๔ นายภูมิพัฒน์
แก้วก้อน
๕๓๕ นายจิรวัฒน์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ผ่องภักต์
๕๓๖ นายวรุฒม์
สมพงษ์
๕๓๗ นายศุภชัย
วงศ์จันทร์แย้ม
๕๓๘ นางสาวปราณีพร
สิงหเดช
๕๓๙ นางสาวกิษศิญาพัฒน์
ทิพย์นางรอง
๕๔๐ นางสาวชรินรัตน์
๕๔๑ นางสาวศิริลักษณ์
แซ่เอี้ยว
๕๔๒ นางสาวจุฑามาศ
สกุลไทย
๕๔๓ นางสาวฟารีดา
ศรีประเสริฐ
๕๔๔ นางสาวอภิญญา
บุตรด้วง
๕๔๕ นางสาวโยษิตา
ศรีคํายงค์

สถานศึกษา/จังหวัด
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เชต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี
สถานศึกษา/จังหวัด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Page 18

