
ระดบัชนั อนุบาล

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 17274 นายกฤชณทั  คาํฝาย  ด.ช. ธีร์ธวชั  คาํฝาย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

2 12040 นายกฤชวฒัน์  บุตรดาพนัธ์  ด.ญ. กญัญาณฐั  บุตรดาพนัธ์ โรงเรียนมารียว์ทิยา นนทบุรี

3 17248 นายกาํธร  สุรินทร์  ด.ญ. ภทัรภร  สุรินทร์ โรงเรียนสวา่งราษฎร์บาํรุง

4 16772 นายกิติศกัดิ  ลายประดิษฐกร  ด.ญ. กชพร  ลายประดิษฐกร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

5 16776 นางสาวกุลธิดา  ผอ่งฉวี  ด.ช. พรหมเมสริย ์ อยูบ่ริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์

6 17639 นายเกียรติศกัดิ  ยมิแยม้  ด.ช. กฤนพ  ยมิแยม้ โรงเรียนสตรีบูรณวทิย ์แผนกอนุบาล

7 12260 นายเกียรติศกัดิ  เชือเจ่น  ด.ญ. รววีรรณ  เชือเจ่น โรงเรียนอนุบาลนกนอ้ย

8 19508 นายขจรศกัดิ  แยม้รู้การ  ด.ช. ปุณณวชิญ ์ แยม้รู้การ โรงเรียนมารียว์ทิยา บางบวัทอง

9 15964 นางสาวคะรินยา  พนัธ์ุพฤกษ์  ด.ญ. รมยน์ลิน  ตีทอง โรงเรียนอนุบาลเฟืองฟ้า

10 19596 นายจตุพล  อุนทุโร  ด.ช. คุณานนท ์ อุนทุโร โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์

11 19469 นางสาวจนัจิรา  พนสันาชี  ด.ช. ภควตั  ศศิวมิลตระกลู โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบวัทอง

12 12645 นางสาวจนัทร์ทิพย ์ ลอ้อศัจรรย์  ด.ช. ชโยทิศ  จามลิกุล โรงเรียนอนุบาลบา้นริมคลอง

13 14510 นายจารึก  ดวงมณี  ด.ช. ถิรวฒัน์  ดวงมณี โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

14 15079 นายจิระเดช  ทองแยม้  ด.ช. นนทิพทัธ์  ทองแยม้ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศมีนบุรี

15 15762 นายจีรศกัดิ  จิรวรรณวงศ์  ด.ญ. จรรยาพร  จิรวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี

16 19276 นายฉตัรชยั  นาคประเสริฐ  ด.ญ. ชนมพ์ิชา  นาคประเสริฐ โรงเรียนวดับึงทองหลาง

17 16041 นางสาวชมพนุูท  กาวาฮารา  ด.ญ. นารา  จารุสถาพร โรงเรียนผดุงกิจวทิยา

18 15074 นายชยัยงค ์ ศรีคราม  ด.ช. ธนาวนิท ์ ศรีคราม โรงเรียนกสิณธร เซ็นตปิ์เตอร์

19 18878 นางโชคดี  เขียวพานิช  ด.ช. ธีระโชค  เขียวพานิช โรงเรียนวดัราชบูรณะ

20 11067 นายณรงค ์ จอ้ยสูงเนิน  ด.ญ. ณษา  วไิลรัตน์ โรงเรียนโสมาภา

21 12084 นายณรงคศ์กัดิ  พดัฟูทรัพย์  ด.ญ. สุพิชญา  พดัฟูทรัพย์ โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี

22 15029 นายณฐัพล  พึงนุสนธิ  ด.ญ. ภทัรภร  พึงนุสนธิ โรงเรียนสากลศึกษา บางบวัทอง

23 19903 นางสาวณฐัพชัร์  บุญถงั  ด.ญ. ณฐอร  ขาวมนัคง โรงเรียนสถาพรศึกษา

24 9516 นายธงชยั  นุชกลาํ  ด.ช. นนทวรรษ  นุชกลาํ โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ

25 11585 นายธนพฒัน์  ดอกบวั  ด.ญ. กิตติชญาห์  ดอกบวั โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์

26 17556 นางธนิษฐา  คงพิกุล  ด.ช. คณิศร  คงพิกุล โรงเรียนจารึกลอ้มวทิยา

27 15943 นายนพดล  กนัทาทิศ  ด.ช. ปัณณวชิญ ์ กนัทาทิศ โรงเรียนจารุวฒันานุกลู

28 20198 นางนพวรรณ  เจริญทรัพย์  ด.ช. ณฏัฐ ์ เจริญทรัพย์ โรงเรียนโชคชยั รังสิต

29 17617 นายนฤดล  จุลสวสัดิ  ด.ช. พศัพงศ ์ จุลสวสัดิ โรงเรียนนพรัตน์พฒันศาสตร์

30 15869 นายนทัธพงศ ์ ดาํรงสิริวฒันกุล  ด.ญ. ธนัยพร  ดาํรงสิริวฒันกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา

31 13328 นางนิตยา  ไกรธรรม  ด.ช. สุปรีดี  ไกรธรรม โรงเรียนสารสาสน์วเิทศมีนบุรี

32 12764 นายนิพนธ์  นิตยสุ์วรรณ์  ด.ช. ธนัวา  นิตยสุ์วรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวทิยา

33 12829 นายนิวฒัน์  ดว้งธิวงศ์  ด.ช. วชิรวทิย ์ ดว้งธิวงศ์ โรงเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลไทรนอ้ย

34 12174 นายบุญชอบ  ไหลงาม  ด.ญ. ณิชกานต ์ ไหลงาม โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์
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35 12417 นางสาวบุญชู  รอดเทศ  ด.ญ. ชลลดัดา  แกว้เกือญาติ โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา

36 13254 นายบุญสืบ  รางเริม  ด.ช. ธนภทัร  รางเริม โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวทิยา

37 14729 นางสาวเบญจมาภรณ์  ใจหงษ์  ด.ช. ธมัทศัน์  ส่งเสริมสกุลสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

38 12306 นายประกาย  สุ่มสุวรรณ  ด.ช. อนรรฆ  สุ่มสุวรรณ โรงเรียนธนินธรวทิยา

39 13445 นายประมวล  ลิ มพรรัตน์  ด.ช. นรวชิญ ์ ลิ มพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษธ์นบุรี

40 11661 นายประสิทธิ  แป้งเทา  ด.ช. ณชัพล  แป้งเทา โรงเรียนกสิณธรวทิยา

41 14941 นายประสิทธิ  บุตรโสภา  ด.ญ. ฐิตา  บุตรโสภา โรงเรียนพิพฒันา

42 13023 นายปริญญา  บุญเปียม  ด.ญ. ณิชาภา  บุญเปียม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

43 18628 นายปริญญา  เสียงจกัรสาย  ด.ช. ปริณ  เสียงจกัรสาย โรงเรียนชลประทานวทิยา

44 10027 นายปรีดา  ปานมณี  ด.ช. ปรรณกร  ปานมณี โรงเรียนจารุวฒันานุกลู

45 16048 นางปรีดาพชัร์  วโิรจนานุรักษ์  ด.ช. ณฐันนัท ์ วโิรจนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิศวนิิต

46 18920 นายปัญญา  อยูจ่งดี  ด.ญ. ปัญญดา  อยูจ่งดี โรงเรียนพรพิมพ ์พระราม 2

47 17620 นายพงศอ์นนัท ์ ศรีสุราช  ด.ญ. ธญัชนก  ศรีสุราช โรงเรียนทรงวทิยา เทพารักษ์

48 12076 นายพีระ  เหมือนทอง  ด.ญ. พรประภา  เหมือนทอง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

49 13764 นายพุฒิพงษ ์ สาตรแสง  ด.ช. นราวชิญ ์ สาตรแสง โรงเรียนเทศบาลตาํบลเวยีงเทิง

50 14943 นายไพบูลย ์ จนัทร์เจริญ  ด.ญ. พรลภสั  จนัทร์เจริญ โรงเรียนอลัสัมชญัศึกษา

51 11248 นายไพรัช  เรืองกิจ  ด.ญ. จิรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ

52 12014 นายไพโรจน์  ใหญ่สวสัดิวงษ์  ด.ญ. ศุภมาศ  ใหญ่สวสัดิวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศร่มเกลา้

53 6441 นายภูวเดช  อาํสมบูรณ์  ด.ญ. ณิชกานต ์ อาํสมบูรณ์ โรงเรียนชลประทานวทิยา

54 15025 นายมณฑล  ลิ มทองคาํ  ด.ญ. ภทัรรพี  ลิ มทองคาํ โรงเรียนนาคประสิทธิ

55 14350 นายมานิตย ์ นาคประเสริฐ  ด.ช. นวรัตน์  นาคประเสริฐ โรงเรียนวฒันพฤกษา

56 19898 นายแมค็  ยภิุญโญ  ด.ญ. ชญานนัท ์ ยภิุญโญ โรงเรียนประทุมนุสรณ์

57 14657 นายรวพินัธ์  เกษร  ด.ญ. ธญัญาณฐั  เกษร โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

58 14438 นายรุจธร  อภิชาติสุขสกุล  ด.ช. ธนนัทรั์ฐ  อภิชาติสุขสกุล โรงเรียนศรีวทิยาปากนาํ

59 17709 นายวชิระ  แสงฉาว  ด.ช. วชิชากร  แสงฉาว โรงเรียนป้วยฮวั

60 14191 นางสาววราภรณ์  แจ่มจาํรัส  ด.ญ. อภิชญา  ทิมพวงทอง โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

61 16413 นายวชัระ  กวยศิริกุล  ด.ญ. วรินชุดา  กวยศิริกุล โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา

62 15996 นางศศิอนงค ์ พลอยเกษมสุข  ด.ญ. มนณรัตน์  พลอยเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว

63 12427 นางศิรินทร  ทองดอนหนั  ด.ช. ณฐวฒัน์  ทองดอนหนั โรงเรียนอยูเ่ยน็วทิยา

64 11328 นายศิริพงษ ์ ตระกลูสมจิตต์  ด.ช. รังสิมนัตุ ์ ตระกลูสมจิตต์ โรงเรียนการัญศึกษา

65 15776 นางศิริวรรณ  วรเดช  ด.ช. ปัณณวฒัน์  วรเดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

66 18834 วา่ทีร้อยตรีศิวกร  รักนอ้ย  ด.ช. พทัวฒิุ  รักนอ้ย โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

67 10652 นายสมเกียรติ  เกิดแกว้  ด.ช. ศราวฒิุ  เกิดแกว้ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์

68 14949 นายสมคิด  แกว้อุดม  ด.ช. สรวชิย ์ แกว้อุดม โรงเรียนลาซาล

69 11282 นายสมชาย  ทองเตม็  ด.ช. ศุภณฐั  ทองเตม็ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์
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70 18951 นายสมเดช  การอ่วม  ด.ญ. ชุติกาญจน์  การอ่วม โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)

71 11245 นายสมนึก  เพง็คาสุคนัโธ  ด.ช. อคัคณฐั  เพง็คาสุคนัโธ โรงเรียนเซนตเ์ทเรซาแสงทอง

72 11802 นายสมพงษ ์ กาํจดัภยั  ด.ญ. พรรณภคั  กาํจดัภยั โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว์

73 14093 นายสมภพ  เจียสมบุญ  ด.ญ. ทิพยส์ลาลี  เจียสมบุญ โรงเรียนขมุทองวทิยา

74 11230 นายสมศกัดิ  นอ้ยชม  ด.ญ. ปุณิกา  นอ้ยชม โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

75 13700 สิบเอกสรชา  พนัธ์ไชย  ด.ช. ภาณุวชิญ ์ พนัธ์ไชย โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร

76 14525 นายสันติ  แพฝึกฝน  ด.ญ. อยัรีณ  แพฝึกฝน โรงเรียนอนัวารุ้ลอิสลาม

77 8282 นายสุธน  วโิรจน์บุรีรัตน์  ด.ญ. ชลพรรษ  วโิรจน์บุรีรัตน์ โรงเรียนภารตวทิยาลยั

78 14910 นายสุพจน์  ปัทมวภิาค  ด.ช. ธนภทัร  ปัทมวภิาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

79 16765 นางสาวสุพตัรา  วบิูลยธ์รรม  ด.ญ. กฤตพร  ชาวบา้นกร่าง โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล

80 10535 นายสุวฒัน์  นาคประเสริฐ  ด.ช. สิริวชิญ ์ นาคประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

81 20881 นางสาวเสาวลกัษณ์  ราบเรียบ  ด.ช. ภาคภูมิ  ภู่ขาํ โรงเรียนธรรมิสลาม ท่าอิฐ

82 7128 นายองอาจ  คุณาวนากิจ  ด.ช. เปรมอนนัต ์ คุณาวนากิจ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

83 17941 นายอนนัต ์ เหมือนสมหวงั  ด.ช. สัญญพงศ ์ เหมือนสมหวงั โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์

84 18347 นายอนุชา  เยน็ใจ  ด.ญ. ปัญญาภรณ์  เยน็ใจ โรงเรียนภารตวทิยาลยั

85 18350 นายอนุสรณ์  สนธิสุวรรณ  ด.ช. ภาวตั  สนธิสุวรรณ โรงเรียนทรงวทิยศึ์กษา

86 16493 นายอภิชาติ  วงษส์มบติั  ด.ญ. ปวณ์ีธิดา  วงษส์มบติั โรงเรียนทองทาบพิทยา

87 19038 นายอมร  ขนัสาลี  ด.ญ. อมราภรณ์  ขนัสาลี โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา

88 14869 นายอมรพล  ทองนามาบ  ด.ช. กอ้งภพ  ทองนามาบ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

89 19774 นายอรรคพล  เปรมโคกสูง  ด.ญ. อติกานต ์ เปรมโคกสูง โรงเรียนชลประทานวทิยา

90 17322 นางอลิษา  เพง็จนัทร์  ด.ช. วธิวนิท ์ เพง็จนัทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม

91 19514 นายอาทิตย ์ ปานอู  ด.ญ. ดากานดา  ปานอู โรงเรียนจารุวฒันานุกลู

92 12611 นายอาํนวย  มณีวรรณ์  ด.ญ. วรรณกร  มณีวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวทิยา

93 19751 นายเอกรัฐ  กนัเกตุแกว้  ด.ญ. อภิชญา  กนัเกตุแกว้ โรงเรียนเผดิมศึกษา

รวม 93 ราย

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 1

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 11903 นายเกรียงไกร  วงษดิ์ษฐาไทย  ด.ญ. ศิขญาดา  วงษดิ์ษฐาไทย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

2 18386 นายเกษมสุข  บุญอยู่  ด.ญ. นภสั  บุญอยู่ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

3 15329 นางชลธิชา  ทองแสง  ด.ญ. มนสันนัท ์ ทองแสง โรงเรียนปาณยา พฒันาการ

4 19584 นายชาติชาย  บวัสุข  ด.ช. ปริวฒัน์  บวัสุข โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

5 13179 นายไชยโรจน์  ผลาพรหม  ด.ญ. อจัฉรา  ผลาพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

6 19507 นายทองคูณ  นะรินทร์  ด.ญ. ภูริชญา  นะรินทร์ โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)

7 13421 นายปกรณ์  สิทธิวงศ์  ด.ช. นิธิพฒัน์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

8 17157 นายประจกัษ ์ จนัดาํ  ด.ช. ปฐว ี จนัดาํ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จฯ

9 13021 นายประเดิม  เปรมใจ  ด.ช. ณฐัพล  เปรมใจ โรงเรียนเอกดรุณ

10 14158 นายประพนัธ์  พุทโธ  ด.ญ. ปุญณิศา  พุทโธ โรงเรียนกสิณธร เซ็นตปิ์เตอร์

11 18407 นายปิยะไพร  สิมมา  ด.ญ. กรรจณา  สิมมา โรงเรียนวดัท่าขา้ม

12 14851 นายพงศกร  ธรรมวราภรณ์  ด.ช. ธนะชยั  ธรรมวราภรณ์ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคส์งครามอนุสรณ์)

13 14206 นายพลากร  หิรัญคาํ  ด.ช. ธีรภทัร  หิรัญคาํ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

14 19509 นายพิรุฬห์  ศิริลกัษณ์  ด.ช. ณภทัร  ศิริลกัษณ์ โรงเรียนบา้นหวัเขาตาคลี

15 12971 นายพีระ  เพาะบุญ  ด.ญ. ทกัสอร  เพาะบุญ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

16 13311 นายยรรยงค ์ แสนคลงั  ด.ช. วสุพล  แสนคลงั โรงเรียนวดับางปะกอก

17 15713 นายยนืยง  ทองคาํรอด  ด.ญ. ลภสัญา  ทองคาํรอด โรงเรียนพวงคราม

18 14297 นางวนัเพญ็  โรจนศิรประภา  ด.ญ. พิชญาภา  นิลช่วงศรี โรงเรียนราชินี

19 19191 นายวรุิฬห์วฒิุ  เสียมไหม  ด.ช. กิตติพทัธ์  เสียมไหม โรงเรียนเซนตด์อมินิก

20 11051 นายวรีะ  สิงห์โตทอง  ด.ช. กวรัีช  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

21 15909 นายไววทิย ์ ธรรมาวฒิุกุล  ด.ช. พสักร  ธรรมาวฒิุกุล โรงเรียนอสัสัมชญั สมุทรปราการ

22 19783 นางศรัญญา  คาํแหง  ด.ช. รินรภทัร์  คาํแหง โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

23 10436 นายศิริพจน์  อรัณยะปาล  ด.ญ. นิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์

24 20021 นางศิริวรรณ  อคัรวงษ์  ด.ช. สพล  อคัรวงษ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

25 10268 นายสมชาย  สอาดเอียม  ด.ช. ศุภากร  สอาดเอียม โรงเรียนปัญจทรัพย์

26 14304 นายสมชาย  ธารีบุตร  ด.ญ. สิริยากร  ธารีบุตร โรงเรียนโชคชยั

27 11547 นายสมบติั  ศรีมูล  ด.ญ. ธญัพร  ศรีมูล โรงเรียนแม่พระฟาติมา

28 8998 นายสมบติั  ภู่ไพโรจน์  ด.ญ. พรรษนนัท ์ ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์

29 11241 นายสมศกัดิ  อรุณพิทูร  ด.ช. พีรภาส  อรุณพิทูร โรงเรียนราชวนิิต

30 11468 นายสวสัดิ  ใจยุ  ด.ช. จิรภทัร  ใจยุ โรงเรียนนราธิปพิทยา

31 15282 นายสันติ  บูรณประพฤกษ์  ด.ญ. สุประวณ์ี  บูรณประพฤกษ์ โรงเรียนอุดมศึกษา

32 15908 นางสุทธิลกัษณ์  ชยัสิงหาญ  ด.ญ. ปานเนตร  ชยัสิงหาญ โรงเรียนเพลินพฒันา

33 14690 นายสุรศกัดิ  นาคมาโนช  ด.ญ. ณภษัศชา  นาคมาโนช โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

34 14859 นายเสรี  ศรขรรค์  ด.ช. ภูวนนท ์ ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวทิยา

35 12399 นายเสว ี ฟุ้งเฟืองวรชยั  ด.ญ. ณฐันรี  ฟุ้งเฟืองวรชยั โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี

36 10175 นายอมร  ลว้นปรีดา  ด.ช. ธนภทัร  ลว้นปรีดา โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร

รวม 36 ราย

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 2

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 20656 นายฉตัรชยั  จิตหาญ  ด.ญ. ณฐัธยาน์  จิตหาญ โรงเรียนยอดดวงใจ

2 15680 นายเกษม  สระทองฮกั  ด.ญ. ปัณณพร  สระทองฮกั โรงเรียนราชินี



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

3 15116 นายเกียรติภูมิ  พลายเพช็ร์  ด.ญ. ชญาดา  พลายเพช็ร์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

4 11783 นายเกียรติศกัดิ  ทองหยบิ  ด.ญ. สุนิสา  ทองหยบิ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 55 ฯ(วดัโบสถด์อนพรหม)

5 15006 นายจกัรกฤษ  แสงกระจ่าง  ด.ช. รัชชานนท ์ แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

6 14809 นายจกัริน  ขนุชู  ด.ญ. เปรมยดุา  ขนุชู โรงเรียนพร้อม

7 16791 นายชรินทร์  ซา้ยขวา  ด.ช. วชิรวทิย ์ ซา้ยขวา โรงเรียนราชวนิิต

8 14485 นายชยัพิชิต  นามประเทือง  ด.ช. คงกฤช  นามประเทือง โรงเรียนเทศบาลปลายบาง(วดัสิงห์ แจ่มชืนวทิยาคม

9 13641 นายณรงค ์ เจนนุวตัร  ด.ญ. ศศิพชัร์  เจนนุวตัร โรงเรียนอยูเ่ยน็วทิยา

10 15092 นายณรงค ์ สิงห์ขนุทด  ด.ญ. ลภสัรดา  สิงห์ขนุทด โรงเรียนศรีวทิยาปากนาํ

11 15030 นายณฐัภกร  โลหะมาศ  ด.ญ. ณชัชวกร  โลหะมาศ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

12 14926 นายณฐัวฒิุ  พุม่พานทอง  ด.ช. พงศกร  พุม่พานทอง โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล

13 14678 นายธราวฒัน์  ทิมทอง  ด.ญ. ณฐัญา  ทิมทอง โรงเรียนอสัสัมชญั คอนแวนต์

14 11204 นายธวชัชยั  ใจโปร่ง  ด.ช. ณกร  ใจโปร่ง โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

15 12150 นางนงลกัษณ์  คงวงศสุ์ภคั  ด.ช. ณฐัพชัร์  คงวงศสุ์ภคั โรงเรียนราชวนิิต

16 19744 นายนราศกัดิ  วงษก์วน  ด.ช. นราภทัร  วงษก์วน โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม

17 14321 นายบุญเชิด  บุราคร  ด.ญ. พรรณปพร  บุราคร โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

18 8818 นายบุญธรรม  นรภตัร์  ด.ญ. รวนินัท ์ นรภตัร์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศศึกษา

19 7971 นายประจิตร  กาํไรเลิศ  ด.ญ. วรรณจิต  กาํไรเลิศ โรงเรียนปริยากร

20 14960 นายประพาศ  โบดขนุทด  ด.ช. พลพล  โบดขนุทด โรงเรียนขมุทองวทิยา

21 11322 นายประยทุธ  ชิดเชิด  ด.ช. จิราย ุ ชิดเชิด โรงเรียนเปรมประชาวฒันา

22 15784 นายประวทิย ์ เล่าระบือกิจ  ด.ช. ณ ภทัร  เล่าระบือกิจ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

23 9813 นางสาวปิยะรัตน์  ศิริวรรณ  ด.ญ. ภทัทิยา  พยอมหอม โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

24 14005 นายพรชยั  งามศิริเลิศสกุล  ด.ญ. ชญัญา  งามศิริเลิศสกุล โรงเรียนราชินี

25 13262 นายพฒันา  สินทรัพย์  ด.ญ. วมิลสิริ  สินทรัพย์ โรงเรียนแสงอรุณ

26 15861 นายพิพฒัน์  พร้อมเจริญ  ด.ช. จกัรพงศ ์ พร้อมเจริญ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง

27 12660 นายพิษณุ  คงเจริญ  ด.ญ. อรชพร  คงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศมีนบุรี

28 15154 นายภาคภูมิ  โพธิอาํไพ  ด.ญ. พิชชาภา  โพธิอาํไพ โรงเรียนกสิณธร เซ็นตปิ์เตอร์

29 14712 นายมีชยั  สุขทิพยค์งคา  ด.ญ. แทนรัก  สุขทิพยค์งคา โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั

30 12291 นายยศทนยั  ถมยาแกว้  ด.ช. อณิษฐ ์ ถมยาแกว้ โรงเรียนนาคประสิทธิ

31 13622 นายราชกิจ  บุญทนั  ด.ช. ณฐักิจ  บุญทนั โรงเรียนศุภวรรณ

32 15494 นายวรณฏัฐ ์ ตุม้ทอง  ด.ช. ววิรรธน์  ละอองแกว้สุข โรงเรียนทานตะวนัไตรภาษา

33 14579 นายวสันต ์ แบนนอ้ย  ด.ญ. โสภิษฐร์ดา  แบนนอ้ย โรงเรียนมาเรียลยั

34 14281 นายวชิยตุม ์ อาํนวยพินิจ  ด.ช. ณฐัชนนท ์ อาํนวยพินิจ โรงเรียนพระแม่ประจกัษ์

35 11812 นายวศิาล  มากชลบท  ด.ญ. จ. จิตรลดา  มากชลบท โรงเรียนเอกดรุณ

36 11318 วา่ที ร.อ.ศิริพงษ ์ สนานคุณ  ด.ญ. ฟ้าใส  สนานคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

37 15991 นายศิริพล  ติ ววงศ์  ด.ช. ศุภณฐั  ติ ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

38 11600 นายสมชาย  จิรสัชฌกร  ด.ช. ธนเดช  จิรสัชฌกร โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี

39 15133 นายสมชาย  ศรีสุทธิ  ด.ช. รุจิกร  ศรีสุทธิ โรงเรียนเซนตแ์มรี

40 11467 นายสมบติั  ดอกบวังาม  ด.ญ. ธนัยาภรณ์  ดอกบวังาม โรงเรียนนิลประพนัธ์

41 11741 นายสมพร  เนียมรักษา  ด.ช. นวพล  เนียมรักษา โรงเรียนอนุบาลจาํเนียรวทิยา

42 13128 นายสมพร  นิลกาฬ  ด.ญ. วรกานต ์ นิลกาฬ โรงเรียนกสิณธรวทิยา

43 14512 นายสมศกัดิ  จนัทอง  ด.ช. วชิรวทิย ์ จนัทอง โรงเรียนวดัอมรินทราราม

44 14277 นายสันติ  ไวยโรจน์  ด.ช. นฐัรัฐ  ไวยโรจน์ โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร

45 15878 นายสันติราษฎร์  คลา้ยเลียน  ด.ช. สิรวชิญ ์ คลา้ยเลียน โรงเรียนเปรมประชาวฒันา

46 14955 นายสาธิต  จนัทร์ชิดฟ้า  ด.ญ. นนัทพชัร์  จนัทร์ชิดฟ้า โรงเรียนเจียนหวั

47 5093 นายสิทธิชาติ  รุ่งเรืองมา  ด.ญ. ชนิดาภา  รุ่งเรืองมา โรงเรียนศิริมงคลศึกษา

48 13088 นายสุทศัน์  นกัธรรม  ด.ญ. ปาณฉตัร  นกัธรรม โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ  บางนา

49 14552 นายสุนทร  พรมสีแกว้  ด.ช. เสฏฐวฒิุ  พรมสีแกว้ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศหนองแขม

50 13026 นางสาวสุพิณ  พฤกษาชยัพร  ด.ช. ภฤศ  ทาหาร โรงเรียนปัญญาศกัดิ

51 14384 นายอนรรฆ  สุตะโท  ด.ญ. อรวรรยา  สุตะโท โรงเรียนนพรัตน์พฒันศาสตร์

52 10685 นายอนุชา  หงษป์ระเสริฐ  ด.ช. พฒันพล  หงษป์ระเสริฐ โรงเรียนวดัจนัทร์ใน

53 17635 นายอนุวฒัน์  ชูถม  ด.ญ. ธีมาพร  ชูถม โรงเรียนศรีรัตโนภาศ

54 14070 นายอภิสิทธิ  จนัตระกลู  ด.ช. ปภาวนิ  จนัตระกลู โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

55 12949 นายอมร  ปานกาํเหนิด  ด.ช. ธนกร  ปานกาํเหนิด โรงเรียนวลีรัตน์วทิยา

56 14915 นางอมราวดี  บุญสิน  ด.ญ. ณฐัวดี  บุญสิน โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี

57 15981 นางสาวอารียรั์ตน์  รักษาศิลป์  ด.ญ. อาริษา  ปันสาํรอง โรงเรียนมาเรียลยั

58 11817 นายอาํนาจ  แนขนุทด  ด.ญ. ณฐักฤตา  แนขนุทด โรงเรียนแยม้จาดวชิานุสรณ์

รวม 58 ราย

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 3

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 14751 นายจิรพนัธ์  วฒันพนัธ์  ด.ช. ภาณพ  วฒันพนัธ์ โรงเรียนอญัสัมชญัธนบุรี

2 9635 นายจิรวฒัน์  โสสุทธิ  ด.ญ. กิรษา  โสสุทธิ โรงเรียนรัตนาเอือวทิยา

3 17103 นายชาํนาญ  นาํขาว  ด.ญ. ธรรมิกา  นาํขาว โรงเรียนจารุวฒันานุกลู

4 14699 นางชุติมา  วโรดมสถาน  ด.ญ. กญัวรา  วโรดมสถาน โรงเรียนทรงวทิยศึ์กษา

5 14607 นายชุมพร  ศรีเพง็  ด.ช. ศุภวชิญ ์ ศรีเพง็ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์

6 9700 นายณรงค ์ สกุลรักษ์  ด.ญ. อรพินท ์ สกุลรักษ์ โรงเรียนศรีวทิยาปากนาํ

7 14986 นายณวฒัน์  ใยอิ ม  ด.ญ. ปัญจรัตน์  ใยอิ ม โรงเรียนขจรโรจน์วทิยา

8 13285 นายณฏัฐภทัร  ศรีสุข  ด.ช. กิติภทัร  ศรีสุข โรงเรียนเทพพิทกัษ์

9 10127 นายดาํรงคช์ยั  ดอกบวั  ด.ช. กิตติธชั  ดอกบวั โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

10 7165 นายถวลัย ์ หมืนกลา้  ด.ญ. สิริกร  หมืนกลา้ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

11 9213 นายทิวา  แป้นสุขเยน็  ด.ช. ปธาว ี แป้นสุขเยน็ โรงเรียนอญัสัมชญัธนบุรี

12 12671 นางนนัทา  สุทธิเลิศอรุณ  ด.ญ. ณิชากร  สุทธิเลิศอรุณ โรงเรียนราชินี

13 12443 นายบรรจบ  สายสงวน  ด.ช. ธนภทัร  สายสงวน โรงเรียนเฟืองฟ้าวทิยา

14 10697 นายบรรเทาว ์ ชมภู่  ด.ช. ณฏัฐพล  ชมภู่ โรงเรียนจินดารัตน์

15 14719 นายประเสริฐ  บุญรัตน์  ด.ช. กนัตพฒัน์  บุญรัตน์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

16 18322 นางสาวปุณชญา  พุม่หิรัญ  ด.ช. ปรัตถกร  พุม่หิรัญ โรงเรียนทรงวทิยศึ์กษา

17 15922 นายมณฑล  ถาวรพนัธ์  ด.ช. อินทชั  ถาวรพนัธ์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

18 10813 นายยทุธนา  สีเขียว  ด.ช. ไทเขต  สีเขียว โรงเรียนบูรณวทิย์

19 12982 นายรังสรรค ์ ทงัทอง  ด.ญ. พาขวญั  ทงัทอง โรงเรียนสายอกัษร

20 8285 นางฤดี  วมิลมาลา  ด.ช. สิทธินนท ์ วมิลมาลา โรงเรียนบูรณะศึกษา

21 11874 นายวโรรส  พลดร  ด.ช. วรกร  พลดร โรงเรียนวดัราชบูรณะ

22 6311 นายวชัชรินทร์  เอียมดว้ง  ด.ญ. พทัธนนัท ์ เอียมดว้ง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

23 14957 นายวฒันชยั  อินปา  ด.ช. สุเมธ  อินปา โรงเรียนอาํนวยวทิย์

24 13947 นายวรัิตน์  กิจไกรลาศ  ด.ช. ภูรินท ์ กิจไกรลาศ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

25 18389 นายวสูิตร  เนียมนิล  ด.ช. อรรถพล  เนียมนิล โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วดัศรีประวติั)

26 18952 นายวรีะพล  สุขถนอม  ด.ญ. กานตธี์รา  สุขถนอม โรงเรียนวดัเบญจมบพิตร

27 11717 จ่าอากาศเอกศิริวฒัน์  สุรมานนท์  ด.ช. ศิวกร  สุรมานนท์ โรงเรียนชลประทานวทิยา

28 14936 นายสถาพร  นนัทไพบูลย์  ด.ช. นนัทพฒัน์  นนัทไพบูลย์ โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

29 14009 นายสมเกียรติ  เรืองศรี  ด.ญ. ปัณฑิตา  เรืองศรี โรงเรียนนพรัตน์พฒันศาสตร์

30 10274 นายสมคิด  ทองคาํ  ด.ช. กรวชิญ ์ ทองคาํ โรงเรียนมณีวฒันา

31 14739 นายสมชาย  ทงัทอง  ด.ช. ธนทัภทัร  ทงัทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

32 14541 นายสมพงษ ์ ขขูนุทด  ด.ช. สุขธชั  ขขูนุทด โรงเรียนสารสาสน์วเิทศน์สุวรรณภูมิ

33 14795 นายสมภพ  สุขสาํราญ  ด.ช. ยศธกร  สุขสาํราญ โรงเรียนศิริศึกษา

34 11176 นางสรินทิพย ์ ดวงวเิชียร  ด.ญ. เมทินี  เจนวธิาน โรงเรียนราชินี

35 8320 นายสาํรวย  นวลละออง  ด.ช. สุรพศั  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

36 11759 นายสุนิพนธ์  เลีองเชือง  ด.ญ. ขวญัสิริ  เลืองเชือง โรงเรียนเทพพิทกัษ์

37 15396 นายสุบิน  พิมพภ์าค  ด.ญ. วราลี  พิมพภ์าค โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

38 12172 นายสุวฒัน์  อารีรักษ์  ด.ญ. ชญานิษฐ ์ อารีรักษ์ โรงเรียนบา้นบางกะปิ

39 6324 นายสุวทิย ์ ปิติคุปต์  ด.ญ. วนชัพร  ปิติคุปต์ โรงเรียนจารุวฒันานุกลู

40 12738 นายแสงอรุณ  ดอกบวั  ด.ช. ธนนัทรั์ฐ  ดอกบวั โรงเรียนประถมสาธิตบา้นสมเด็จเจา้พระยา

41 12292 นายโสภณ  พิญกิจ  ด.ช. ณภทัร  พิญกิจ โรงเรียนบางขนุเทียนศึกษา

42 9151 นายอนุกลู  นาคเขียว  ด.ช. ธนพฒัน์  นาคเขียว โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

43 14875 นายอานนัท ์ มากธนัญา  ด.ช. กฤษณ์  มากธนัญา โรงเรียนพญาไท

44 12704 นายอาํนาจ  ศรีตองอ่อน  ด.ช. เธียรวชิญ ์ ศรีตองอ่อน โรงเรียนราชวนิิต

รวม 44 ราย



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 4

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 13534 นางกญัจนา  ตุลารัตนพงษ์  ด.ญ. อรญา  ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนราชินี

2 8218 นางสาวกุสุมา  ผดุงธรรม  ด.ช. ปวริศร  กลินพานิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

3 12855 นายขจร  บุญงาม  ด.ญ. ธญัชนก  บุญงาม โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบวัทอง

4 14698 นายจตุรงค ์ คาํคง  ด.ช. อติวชิญ ์ คาํคง โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา

5 12142 นายจริงใจ  กลดัแพ  ด.ญ. ตรงใจ  กลดัแพ โรงเรียนวดับางไกรนอก

6 12373 นางจนัทร์จิรา  อชัชะพฤกษ์  ด.ญ. อรณิชา  อชัชะพฤกษ์ โรงเรียนสากลศึกษา บางบวัทอง

7 9793 นางสาวจารุวรรณ  จูจอ้ย  ด.ญ. วริศรา  จูจอ้ย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

8 12857 นายจาํรัส  บวัขาว  ด.ญ. ณฐัธยาน์  บวัขาว โรงเรียนราชินี

9 16017 นายจิรยทุธ  พุม่ผกา  ด.ช. เอกภทัร์  พุม่ผกา โรงเรียนเปรมประชาวฒันา

10 12144 นายจีรศกัดิ  คาํกิง  ด.ญ. อณัณา  คาํกิง โรงเรียนจินดาศึกษา

11 13440 นายชาตรี  โกสุมภศิ์ริ  ด.ช. พงษพ์ิชญ ์ โกสุมภศิ์ริ โรงเรียนศิริวทิยา

12 13255 นายชูชีพ  จงรวมกลาง  ด.ช. พสธร  จงรวมกลาง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

13 13404 นายณรงฤทธิ  สุประภากุล  ด.ญ. กุลชลิดา  สุประภากุล โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

14 15858 นางสาวณฐัภรณ์  กิจสมยั  ด.ญ. ปุญญิสา  สัจจะปกาสิต โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

15 18240 นายธนกฤต  แสงแกว้  ด.ญ. ญาณิศา  แสงแกว้ โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี

16 14499 นายธเนศ  อ่างแกว้  ด.ญ. ธนพร  อ่างแกว้ โรงเรียนราชินี

17 10282 นายธวชั  เอียงกุญชร  ด.ช. สิปปภาส  เอียงกุญชร โรงเรียนกฤตศิลป์วทิยา

18 14089 นายธาดา  เมืองสุวรรณ  ด.ญ. ปาริชาต  เมืองสุวรรณ โรงเรียนดรุณวทิยศึ์กษา

19 9981 นายนพดล  เขียนดี  ด.ช. ศุภากร  เขียนดี โรงเรียนอยูเ่ยน็วทิยา

20 17654 นายนพพล  พึงภู่  ด.ญ. อุษา  พึงภู่ โรงเรียนวดัใหม่ลาํนกแขวก

21 15644 นายนาํพล  รุนรัง  ด.ญ. วรรณ์พรรษา  รุนรัง โรงเรียนชลประทานวทิยา

22 14456 นางนิพพาวรรณ  จนัเทร์มะ  ด.ญ. ณิชชา  จนัเทร์มะ โรงเรียนราชินี

23 9650 นายนิมิตร  ชิณมาตย์  ด.ญ. อริยาภรณ์  ชิณมาตย์ โรงเรียนธชัรินทร์วทิยาบางเขน

24 14428 นายบญัชา  มะคนมอญ  ด.ญ. ชนิดา  มะคนมอญ โรงเรียนบางขนุเทียนศึกษา

25 11702 นายบุญเชิด  เปลียนสุวรรณ  ด.ญ. ธนวรรณ  เปลียนสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่

26 14472 นายปฐมชยั  เกตุแยม้  ด.ญ. ปฐมาวรรณ  เกตุแยม้ โรงเรียนการัญศึกษา

27 11110 นายประพนธ์  อรุณแสง  ด.ญ. อมลวรรณ  อรุณแสง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั

28 11674 นายประภสัสร  กณะสุต  ด.ญ. ศุภชัญา  กณะสุต โรงเรียนราชวนิิต

29 15071 นายปัญญา  ชาติวฒันา  ด.ช. ภทัรกร  ชาติวฒันา โรงเรียนนกับุญเปโตร

30 8640 นายพสิษฐ ์ ปลาํปลิว  ด.ญ. ศุภกร  ปลาํปลิว โรงเรียนอสัสัมชญั คอนแวนต ์สีลม

31 13514 นางพชัร์รมณ  ณ ภูเก็ต  ด.ญ. พชัญชิ์สา  ณ ภูเก็ต โรงเรียนปรีชานุศาสน์

32 10227 นายพิชยั  นวลงาม  ด.ญ. เพชรรัตน์  นวลงาม โรงเรียนบา้นนาส่วง



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

33 11052 นางเพชรดา  ขาวสอาด  ด.ช. ชนินทร  ขาวสอาด โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

34 11019 นายมะนุ  วงศดี์ยงิ  ด.ช. มงคล  วงศดี์ยงิ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์

35 14377 นายเมาลิต  ชาวชะไว  ด.ญ. นิรัชพร  ชาวชะไว โรงเรียนอิกเราะห์สามญัศึกษา

36 13617 นายไมตรี  สุพาลี  ด.ญ. เขมิกา  สุพาลี โรงเรียนสมศกัดิวทิยา

37 11681 นางยพุดี  ลาํปอง  ด.ญ. ปวณ์ีลดา  ลาํปอง โรงเรียนสารสาสน์สุขสวสัดิ

38 13135 นายเยยีน  เสนะจาํนงค์  ด.ช. ณฐนนท  เสนะจาํนงค์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

39 15807 นายรังสรรค ์ เศรษฐวงศ์  ด.ช. ศรัณยธ์ร  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

40 13113 นางวรรณภา  ภูวเศวตสาสน์  ด.ช. กฤติน  ภูวเศวตสาสน์ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

41 13472 นายวสันต ์ เตียนมีผล  ด.ช. วรีณฐั  เตียนมีผล โรงเรียนป้วยฮวั

42 18237 นายวชัรินทร์  ขนุเศรษฐี  ด.ญ. พิชญธิดา  ขนุเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

43 13426 นายวเินตร  ร้อยแกว้  ด.ญ. ปพิชญา  ร้อยแกว้ โรงเรียนราชินี

44 18397 นายวษิณุ  หวงัอบัดุลเลาะ  ด.ญ. ชนิกา  หวงัอบัดุลเลาะ โรงเรียนบา้นเจียรดบั

45 10990 นายวรีะ  มูฮาํหมดักาเซ็ม  ด.ช. วรีภทัร  มูฮาํหมดักาเซ็ม โรงเรียนอิกเราะสามญัศึกษา

46 11419 นายวฒิุชยั  บวรชยานนท์  ด.ญ. วรัชยา  บวรชยานนท์ โรงเรียนประถมพฤกษา

47 13321 นางศรีรัตน์  มีสุโข  ด.ช. ตนุภทัร  มีสุโข โรงเรียนชลประทานวทิยา

48 8385 นายสมชาย  ประเพณี  ด.ช. กุลธวชั  ประเพณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

49 12721 นายสมชาย  จาํปางาม  ด.ช. นาํโชค  จาํปางาม โรงเรียนวดัไทรใหญ่

50 14647 นายสมยศ  มนัดี  ด.ญ. ฐานทรัพย ์ มนัดี โรงเรียนสีวลีคลองหลวง

51 14754 นายสมศกัดิ  สิมาลยั  ด.ญ. สุณิชญา  สิมาลยั โรงเรียนรังษีวทิยา

52 15000 นายสัญชยั  ภู่ไพโรจน์  ด.ช. ปิยวฒัน์  ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ

53 12553 นายสาธิต  เจริญธรรม  ด.ญ. ธารา  เจริญธรรม โรงเรียนแสงโสม

54 11780 นายสายนัต ์ พุทโธ  ด.ญ. ณฐัธิดา  ปัญญาพฒันกุล โรงเรียนจินดาศึกษา

55 14635 นายสิทธิเดช  สวา่งตระกลู  ด.ช. ธิเบต  สวา่งตระกลู โรงเรียนชลประทานวทิยา

56 11693 นางสุชาดา  เสียงสวรรค์  ด.ช. ธนกฤต  เสียงสวรรค์ โรงเรียนลาซาล

57 10980 นางสุชาดา  ทะนนัใจวนิ  ด.ญ. สุชญา  ทะนนัใจวนิ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสายไหม

58 13159 นายสุชาติ  แมน้ดว้ง  ด.ช. กวนิภพ  แมน้ดว้ง โรงเรียนบางคูลดั

59 15987 นางสุนทริยา  ทาบุจิ  ด.ช. ชิยา โซอิจิโร่  ทาบุจิ โรงเรียนประสานมิตร

60 12310 นายสุพรชยั  ตะโกพร  ด.ช. ดนุเดช  ตะโกพร โรงเรียนภูมิสมิทธ์

61 15426 นางสุวรรณี  เปรมเดช  ด.ช. ปภงักร  เปรมเดช โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

รวม 61 ราย

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 5

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 14152 นายกิตติ  ศรีกนก  ด.ญ. พิรญาณ์  ศรีกนก โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์

2 14036 นายเกษตร  แสนหลา้  ด.ญ. ธญัชนิต  แสนหลา้ โรงเรียนเอกชยั



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

3 11579 นายคงชยั  พว่งลา  ด.ญ. ชนิกานต ์ พว่งลา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

4 9609 นายจรูญ  กามะแอ  ด.ช. ปัณณวชิญ ์ กามะแอ โรงเรียนมารียว์ทิยา นนทบุรี

5 13170 นางจินดาหรา  เกิดท่าไม้  ด.ญ. วนีกุล  เกิดท่าไม้ โรงเรียนบูรณะศึกษา

6 14763 นายจิรพงศ ์ อมาตยกลู  ด.ญ. ฟ้าใส  อมาตยกลู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

7 11948 นายเชิด  ชืนจินดา  ด.ช. รณวร  ชืนจินดา โรงเรียนถนอมพิศวทิยา

8 14339 นายเชิดศกัดิ  อาจหงิม  ด.ช. ศุภณฐั ์ อาจหงิม โรงเรียนราชวนิิต

9 14487 นายณฐัธนนท ์ จาํปาศิริ  ด.ญ. ศิรินุช  จาํปาศิริ โรงเรียนวฒันพฤกษา

10 17634 นายณฐัพงษ ์ จนัทเดช  ด.ช. กุมภาพนัธ์  จนัทเดช โรงเรียนนนัทนวรวทิย์

11 11659 นายดิชวฒัน์  จนัทร์อี  ด.ช. ธีมภิเศรษฐ ์ จนัทร์อี โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

12 14550 นายเทิดนรินทร์  ทองลี  ด.ช. รชต  ทองลี โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เพชราวธุวทิยา

13 11833 นางธนญัชนก  เพง็สวา่ง  ด.ช. อษัฏางค ์ ปินนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

14 6822 นายธวชั  ภู่ประดิษฐ์  ด.ช. ลาํธาร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

15 9698 นางสาวนิธิกานต ์ ศรพร  ด.ช. ภูวกร  หิรัญณราวฒิุ โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี

16 10204 นายนิพนธ์  บุญแกว้  ด.ญ. ปวริศา  บุญแกว้ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จฯ

17 12364 นายบณัฑิต  กฤตชยัวรวฒัน์  ด.ช. วรวชิ  กฤตชยัวรวฒัน์ โรงเรียนสารสาสน์สุขสวสัดิ

18 13280 นางบุษบา  ศุภธนาเศรษฐ์  ด.ช. สุปวณ์ี  หะรารักษ์ โรงเรียนมณีวฒันา

19 14316 นายประกิต  โตอสัมิ  ด.ญ. กิงกาญจน์  โตอสัมิ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

20 14228 นายประเมษฐ ์ อุสาหะการี  ด.ช. กฤตเมธ  อุสาหะการี โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

21 13087 นายประสงค ์ ภาคแกว้  ด.ญ. กรชนก  ภาคแกว้ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

22 15818 นายประสงค ์ บวับาน  ด.ญ. กญัญาวร์ี  บวับาน โรงเรียนชลประทานวทิยา

23 15704 นายปรีชา  แยม้พนัธ์ุเกษร  ด.ญ. อรปรียา  แยม้พนัธ์ุเกษร โรงเรียนวฒันพฤกษา

24 3736 นายปิยะ  กรัตสุวรรณ  ด.ช. ฐิติวฒัน์  กรัตสุวรรณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

25 14523 นายพงศธร  ววิฒัน์  ด.ญ. อสัมาวดี  ววิฒัน์ โรงเรียนมาคิดวทิยา

26 11949 นายพฤฒิพงษ ์ สละกลม  ด.ญ. พีรดา  สละกลม โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

27 15712 นายพิชาติ  สิพพนะโกศล  ด.ช. พีรณฐั  สิพพนะโกศล โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

28 14174 นายพิสิษฐ ์ ไพรสันต์  ด.ญ. ณิชกานต ์ ไพรสันต์ โรงเรียนขมุทองวทิยา

29 16004 นายพีรจิต  บาํรุงกิจ  ด.ช. รวพิล  บาํรุงกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ

30 14651 นางภชัชภร  พิชิตพรรณ  ด.ช. ณภทัร  พิชิตพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

31 19914 นายภาณุวฒัน์  ดีแท้  ด.ช. ปัญญพนต ์ ดีแท้ โรงเรียนบวรวทิยา 2

32 14457 นายภาสกร  เนียมบาง  ด.ช. ภูมิภพ  เนียมบาง โรงเรียนบางแค(เนืองสังวาลยอ์นุสรณ์)

33 9309 นายมนู  แจง้ประดิษฐ์  ด.ญ. ภคพร  แจง้ประดิษฐ์ โรงเรียนเซนตโ์ยเซพทิพวลั

34 11439 นางมาลี  เตม็เจริญทรัพย์  ด.ช. พศวร์ี  เอกเสถียร โรงเรียนกุหลาบวทิยา

35 16792 นางเรืองรุ่ง  คงเป็นสุข  ด.ญ. จิดาภา  คงเป็นสุข โรงเรียนสตรีบูรณวทิย์

36 12770 นายวสันต ์ รอดโต  ด.ญ. พิมพนิ์ภา  รอดโต โรงเรียนคลองมหาสวสัดิ

37 12488 นางวชัราภรณ์  รักตะบุตร  ด.ช. รชต  รักตะบุตร โรงเรียนชลประทานวทิยา



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

38 14724 นายวชัรินทร์  วชัโรทยั  ด.ญ. ชวพร  วชัโรทยั โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

39 12273 นายวชิาญ  ฤทธิสาํเร็จ  ด.ช. ปวริศ  ฤทธิสาํเร็จ โรงเรียนมณีวฒันา

40 11386 นายไวพจน์  ฉิมพิทกัษ์  ด.ญ. วาสิตา  ฉิมพิทกัษ์ โรงเรียนอมัพรไพศาล

41 8894 นายศิรัตน์  โสตถิปิณฑะ  ด.ญ. นิชาภา  โสตถิปิณฑะ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

42 16835 นายสมชาติ  มีชูนึก  ด.ช. ชาญภูม  มีชูนึก โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

43 11584 นายสมพงษ ์ แฟงคลา้ย  ด.ช. รัฐภูมิ  แฟงคลา้ย โรงเรียนวดับางไกรนอก

44 3349 นายสมศกัดิ  ดีมา  ด.ญ. รุ่งฤดี  ดีมา โรงเรียนวดัพระยาปลา

45 14283 นายสราวฒิุ  ศรีสวสัดิ  ด.ญ. อรวรรณ  ศรีสวสีดิ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยอ์นุสรณ์)

46 8996 นายสุเจน  อิมเจริญ  ด.ญ. พรพรรณ  อิมเจริญ โรงเรียนวดัขมุทอง

47 11952 นายสุพรชยั  กิจสุนทร  ด.ญ. พิชชาภา  กิจสุนทร โรงเรียนเปรมประชาวฒันา

48 10131 นายเสถียร  ทิพยโ์สตร  ด.ญ. อรพรรณ  ทิพยโ์สตร โรงเรียนอนุบาลยวุวทิยา

49 14047 นายอดุลย ์ ครุฑธามาศ  ด.ช. อลิฟ  ครุฑธามาศ โรงเรียนกสิณธร (เซนตปี์เตอร์)

50 17637 นายอมรชยั  ฉิมพลีนภานนท์  ด.ญ. พิมพช์นก  ฉิมพลีนภานนทโ์รงเรียนซิกขว์ทิยาลยั

51 9866 นางอารี  มงคลทิพย์  ด.ญ. ชญาดา  มงคลทิพย์ โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

52 16301 นางอุษาวดี  วฒิุศกัดิ  ด.ญ. พรนภธาร  แพร่ศิริรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสายไหม

รวม 52 ราย

ระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 6

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 11699 นายกรเทพ  ปิยะพนัธ์  ด.ญ. สายทิพย ์ ปิยะพนัธ์ โรงเรียนขจรโรจน์วทิยา

2 10511 นางสาวกฤษณา  กมลวฒัน์  ด.ญ. ธญัชนก  เจียรนยั โรงเรียนกสิณธร (เซนตปี์เตอร์)

3 10297 นายโกศล  พุทธอินทร์  ด.ช. กนั  พุทธอินทร์ โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี

4 11344 นายฆชาวธุ  พุม่นอ้ย  ด.ญ. ฐาณิฎา  พุม่นอ้ย โรงเรียนเกตุพิชยัวทิยา สระบุรี

5 14345 นางจรุงทิพย ์ ชูเกือ  ด.ญ. มธุริน  ชูเกือ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แยม้สอาดรังสิต

6 12387 นายจรูญ  บริสุทธิ  ด.ช. จิรเมธ  บริสุทธิ โรงเรียนป้วยฮวั

7 12729 นายจาํนงค ์ คงสุทธิ  ด.ช. ธนภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

8 8811 นางจิตตรา  บุญเกิด  ด.ช. จิตติชยั  บุญเกิด โรงเรียนภารตวทิยาลยั

9 14100 นายจิรพงศ ์ พูช่ยัภูมิ  ด.ญ. จิรภิญญา  พูช่ยัภูมิ โรงเรียนผะดุงศิษยพ์ิทยา

10 13393 นายจิรพงษ ์ เรืองโรจน์  ด.ญ. จิรณฏั  เรืองโรจน์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์

11 11290 นายจิระศกัดิ  รักราช  ด.ญ. ชนิษฎา  รักราช โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เมืองเอก

12 18398 นายเฉลิมขวญั  ไหลงาม  ด.ญ. พิชามญช์  ไหลงาม โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พชราวธุวทิยา ในพระอุปถมัภ์

13 16219 นายชชัชยั  ชีวะถาวร  ด.ช. อภิศกัดิ  ชีวะถาวร โรงเรียนสถาพรศึกษา

14 16089 นายชชัวาล  อินทโช  ด.ญ. ฐิตินนัท ์ อินทโช โรงเรียนถนอมพิศวทิยา

15 10684 นายชยัพร  มณีพงษ์  ด.ญ. ภคพร  มณีพงษ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

16 13863 นายชยัยศ  นอ้ยสงวน  ด.ญ. ปฐพร  นอ้ยสงวน โรงเรียนวฒันพฤกษา
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17 12149 นายชาญชยั  เหมือนเอียม  ด.ญ. นภสันนัท ์ เหมือนเอียม โรงเรียนชลประทานวทิยา

18 10777 นางชุติมา  ศิริสุขโภคา  ด.ช. ทีฆทศัน์  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอมัพรไพศาล

19 11597 นายณฏัฐภพ  วรัิตน์ชยับุตร  ด.ช. วรัสสรร  วรัิตน์ชยับุตร โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

20 11571 นายดาํรงคช์ยั  คลากระโทก  ด.ช. ธีรพล  คลากระโทก โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

21 15814 นายทวชียั  กุศลสิทธารถ  ด.ช. เสฏฐนนัท ์ กุศลสิทธารถ โรงเรียนดรุณพฒัน์

22 14094 นายทศพร  สุขเจริญ.  ด.ญ. บณัฑิตา  สุขเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง

23 11372 นายธงชยั  รีวจิิตร  ด.ญ. อนญัญา  รีวจิิตร โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

24 14856 นายธนพล  เอียมแสง  ด.ช. ศุภกร  เอียมแสง โรงเรียนภ.ป.ร..ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูถมัภ์

25 10971 นางธนวรรณ  รัตนะวงศก์ุล  ด.ช. อธิภทัร  รัตนะวงศก์ุล โรงเรียนภารตวทิยาลยั

26 10079 นายธรรมนูญ  พุทธขจร  ด.ช. โชคชยั  พุทธขจร โรงเรียนเปียมสุวรรณวทิยา

27 12155 นางธญัทิพย ์ มนัเจริญทิวตัถ์  ด.ญ. วาริสา  ศรีชืน โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

28 14672 นางธญัมน  วชิิตตานนท์  ด.ช. กฤตย ์ วชิิตตานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

29 12672 นางนงลกัษณ์  อุย้อ่อง  ด.ญ. วรรณะกมล  อุย้อ่อง โรงเรียนราชินี

30 10434 นายนิมิตร  อจัฉริยวงศเ์มธี  ด.ช. ภาสวญิญ ์ อจัฉริยวงศเ์มธี โรงเรียนอมาตยกุล

31 13688 นายนิวฒัน์  โสภา  ด.ช. สุริยวฒัน์  โสภา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

32 15668 นางเบญจพร  ศรีทอง  ด.ช. ศรัณย ์ ศรีทอง โรงเรียนวดัราชบูรณะ

33 11184 นางปราณี  โอฬารกิจเรืองชยั  ด.ช. กิตตินนัท ์ โอฬารกิจเรืองชยัโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี

34 12375 นางปรียนนัท ์ บุญเตชะธนาวฒัน์  ด.ช. ภูมิพฒัน์  บุญเตชะธนาวฒัน์โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

35 19788 นางปัทมา  ทองมา  ด.ช. สรสิช  ทองมา โรงเรียนชลประทานวทิยา

36 14360 นายพงศก์ฤษฏ ์ คาํราชา  ด.ญ. พิชญสิ์ณี  คาํราชา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

37 11396 นายพณวฒัน์  พินิตพิพฒัน์พงศ์  ด.ช. ยศกร  พินิตพิพฒัน์พงศ์ โรงเรียนทรงวทิยศึ์กษา

38 12948 นางพรปวณ์ี  สุ่มสม  ด.ญ. พิชญาภา  สุ่มสม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

39 11262 นางสาวพวงเพญ็  นิตทิม  ด.ช. ศุทธวร์ี  วริิยพตัร โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

40 9643 นายพฒันา  กปิญชรานนท์  ด.ช. พิทกัษพ์งศ ์ กปิญชรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

41 9451 นางพิริยาภรณ์  กนกปรียารักษ์  ด.ช. กฤตณฐั  กนกปรียารักษ์ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปีติวรรณอุปถมัภ)์

42 13433 นายพิศาล  แกว้คราม  ด.ญ. วลิาสินี  แกว้คราม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

43 12533 นายพีรพงษ ์ ฮวาง  ด.ญ. พุทธพร  ฮวาง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา75 เฉลิมพระเกียรติ

44 14482 นายไพศาล  เอียมสถิตย์  ด.ญ. เขมจิรา  เอียมสถิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศธนบุรี

45 15304 นายภาคภูมิ  มหาวรีชาติกุล  ด.ญ. ภรณ์ลภสั  มหาวรีชาติกุล โรงเรียนรุ่งอรุณ

46 11304 นายมนตรี  นิลวรรณ์  ด.ญ. พรรษา  นิลวรรณ์ โรงเรียนสิริศึกษา

47 10232 นายมีชยั  ทีเจริญ  ด.ญ. ปิยษา  ทีเจริญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

48 13910 นางเยาวภา  วงศถ์นอม  ด.ช. ศุภณฐั  วงศถ์นอม โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก

49 10713 นายรณชยั  ศรีมูล  ด.ช. ศิริมงคล  ศรีมูล โรงเรียนศิริกุลพิทยา

50 10643 นายรังสรรค ์ เสียงสวรรค์  ด.ช. ภทัราวธุ  เสียงสวรรค์ โรงเรียนลาซาล

51 13187 นางรุจีรัตน์  จองสิทธิมหากุล  ด.ช. ชินดนยั  จองสิทธิมหากุล โรงเรียนเซนตค์าเบรียล
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52 11308 นายเริงศกัดิ  เบา้อู๋  ด.ญ. ประภาสิริ  เบา้อู๋ โรงเรียนสิริศึกษา

53 12097 นางละอองดาว  เหล่าทวคุีณ  ด.ช. ธนกฤต  เหล่าทวคุีณ โรงเรียนพญาไท

54 10807 นายวรงค ์ พนอสินธ์ุ  ด.ช. วรปรัชญ ์ พนอสินธ์ุ โรงเรียนราชวนิิต

55 11670 นางวรรณวนชั  ลาํวริิยะกุล  ด.ญ. นพตัสรณ์  ลาํวริิยะกุล โรงเรียนแสงอรุณ

56 13634 นายวรรัตน์  สิทธิการ  ด.ช. นนัทภพ  สิทธิการ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

57 14186 ส.ต.ต.หญิงวชัรี  กองเงินงาม  ด.ญ. ณฐัรัตน์  กองเงินงาม โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

58 10903 นางวนัดี  จนัทร์ควง  ด.ช. มนญัชยั  จนัทร์ควง โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม

59 9481 นายวนัดี  เทพธุลี  ด.ญ. กานตธิ์ดา  เทพธุลี โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิย์

60 12663 นายวเิชียร  ภูมิเกษม  ด.ช. วศิวะ  ภูมิเกษม โรงเรียนศิริวทิยา

61 9960 นายวเิชียร  แจง้ไผ่  ด.ญ. ธนาภา  แจง้ไผ่ โรงเรียนมณีวฒันา

62 13149 นายวโิรจน์  แกว้กอง  ด.ญ. กิตติกานต ์ แกว้กอง โรงเรียนชุมชนวดับางโค

63 11368 นายวฒิุพงษ ์ กิงแกว้  ด.ช. พงษช์นก  กิงแกว้ โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา

64 14413 นายไวพจน์  โตรุ่ง  ด.ช. สุรศกัดิ  โตรุ่ง โรงเรียนอาํนวยวทิย์

65 12370 นายศรประเสริฐ  แพง่หร่าย  ด.ช. ไชยรัตน์  แพง่หร่าย โรงเรียนสมาหารศึกษา

66 15312 นายศกัดิชยั  สังขสุ์วรรณ  ด.ช. ปภพ  สังขสุ์วรรณ โรงเรียนวดันางนอง(พิพฒัน์)

67 11339 นายสมเกียรติ  วงิวร  ด.ญ. อรณิชา  วงิวร โรงเรียนนาคประสิทธิ

68 14576 นายสมเกียรติ  พวงแกว้  ด.ญ. ทตัชญา  รุ่งวราโสภณ โรงเรียนอุดมศึกษา

69 13289 นายสมจิต  ศรีสุข  ด.ญ. ณฐัฐนิชา  ศรีสุข โรงเรียนชลประทานวทิยา

70 13490 นายสมปอง  ไวมงคุณ  ด.ญ. รัชฏาภรณ์  ไวมงคุณ โรงเรียนอนุบาลบา้นแพง

71 11738 นายสยาม  เกิดโภคา  ด.ช. ณฐัพล  เกิดโภคา โรงเรียนอสัสัมชญั สมุทรปราการ

72 10023 นายสังเวย  อยูม่่วง  ด.ช. ยอดรัก  อยูม่่วง โรงเรียนวรีสุนทร

73 12379 นายสัมฤทธิ  ไกรยะสวน  ด.ญ. ธนชัพร  ไกรยะสวน โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา

74 15061 นายสิทธิกร  มาละวรรณโณ  ด.ช. ศุภกร  มาละวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก

75 13733 นายสุชาติ  ใหม่ดี  ด.ญ. วลิาสินี  ใหม่ดี โรงเรียนราชินี

76 8841 นายสุทธิ  ประทีปรัมย์  ด.ญ. ธญัชนก  ประทีปรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์สุขสวสัดิ

77 13986 นายสุรศกัดิ  อิงคสุวรรณกุล  ด.ช. วรีภทัร  อิงคสุวรรณกุล โรงเรียนชลประทานวทิยา

78 13689 นายเสณี  พุม่เรือง  ด.ช. พิริยากร  พุม่เรือง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

79 13874 นายเสถียร  เครือษา  ด.ช. สิทธา  เครือษา โรงเรียนเบญจมินทร์

80 14937 นายเสริม  พวงเงิน  ด.ช. จิรทีปต ์ พวงเงิน โรงเรียนอญัสัมชญัธนบุรี

81 14021 นายอดิศกัดิ  วารีย์  ด.ญ. อนญัญา  วารีย์ โรงเรียนปัญจทรัพย์

82 6829 นายอนนัต ์ พลเสน  ด.ช. ศรีฐาน  พลเสน โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เพชราวธุวทิยา

83 10212 นายอนุชา  สามนจิตติ  ด.ช. สหรัฐ  สามนจิตติ โรงเรียนกสิณธร (เซนตปี์เตอร์)

84 7510 นายอาทิ  ฤทธิบาํรุง  ด.ช. ทศพล  ฤทธิบาํรุง โรงเรียนทรงวทิยา เทพารักษ์

85 15377 นายอานนท ์ สีม่วง  ด.ช. พงศพ์ล  สีม่วง โรงเรียนยอแแซฟ กรุงเทพ

86 13185 นางอาภาภทัร  โตะ๊ซา  ด.ญ. กฤตมณ  โตะ๊ซา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
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87 10311 นายอาริยะ  ตนัเอียม  ด.ช. สุวโรจน์  ตนัเอียม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

88 11121 นางสาวอารีย ์ ศรีสุข  ด.ช. เมธาพร  ลิ มรสธรรม โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถมัภ์

89 16010 นางอุษา  สุพินศรี  ด.ญ. พนิตอนงค ์ สุพินศรี โรงเรียนสารสาสน์วเิทศรังสิต

รวม 89 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 1

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 18213 นางกนิษฐา  ทรวงบูรณกุล  ด.ช. ณฐัวนิท ์ ทรวงบูรณกุล โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั

2 9817 นางกรรณิการ์  ตติยากิตติ  ด.ช. เอเปค  ตติยากิตติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

3 12392 นางกลัยกร  เมฆโพธิ  ด.ช. ภูมิปรัช  เมฆโพธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ

4 14107 นายกิติพร  อุทิศ  ด.ช. ศุภกฤต  อุทิศ โรงเรียนดลวทิยา

5 2366 นายเกรียงไกร  เอียมสุทธิปัญญา  ด.ญ. สาธิดา  เอียมสุทธิปัญญา โรงเรียนสายปัญญารังสิต

6 12938 นางสาวขนิษฐา  เงินสมบติั  ด.ญ. ปรมาภรณ์  เฉลิมจิตต์ โรงเรียนศึกษานารี

7 11404 นางขวญัตา  เผอืกพลู  ด.ญ. สาริศา  เผอืกพลู โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

8 12018 นางขวญัรัก  อนุสิทธิ  ด.ญ. พิมพว์ภิา  อนุสิทธิ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

9 12301 นายจิตกร  ลอยเจริญพร  ด.ช. ชิษณุชา  ลอยเจริญพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

10 12229 นายณรงคช์ยั  สิลาเวยีง  ด.ญ. ณฐัณิชา  สิลาเวยีง โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร

11 8599 นายถวลิ  สุระมานนท์  ด.ญ. มทันียา  สุระมานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

12 13349 นางธนาวรรณ  สาริกบุตร  ด.ญ. วรีนาถ  บุญประเสริฐ โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์

13 15962 นายนอ้ย  หอมชืน  ด.ญ. ชนิกานต ์ หอมชืน โรงเรียนศึกษานารี

14 14168 นายนาํพล  พงษอ์ริยะ  ด.ช. รติพงษ ์ พงษอ์ริยะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

15 13435 นายนิกร  นาคะอินทร์  ด.ญ. พิชชากร  นาคะอินทร์ โรงเรียนสตรีวทิยา 2

16 15754 นายนิปริญ  สิงห์สม  ด.ญ. เขมรุจิ  สิงห์สม โรงเรียนสตรีวทิยา 2

17 15979 นายบุญถม  ทองนาค  ด.ช. รักษ ์ ทองนาค โรงเรียนพระนารายณ์

18 10046 นายบุญเพิม  ผา่นอน้  ด.ช. พลภทัร์  ผา่นอน้ โรงเรียนวดัพิกุลเงิน

19 13340 นายบุญสืบ  นาคประเสริฐ  ด.ญ. ทกัษพร  นาคประเสริฐ โรงเรียนราชวนิิต บางแกว้

20 14215 นายปทุม  ประเสริฐศรี  ด.ญ. ปณิสรา  ประเสริฐศรี โรงเรียนนวมินทราชนูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

21 10076 นายประทีป  โพธิอาศยั  ด.ญ. ภทัรวลัลิ  โพธิอาศยั โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม

22 11119 นางปวรรัตน์  สาตร์พรหม  ด.ญ. ปัณณพร  สาตร์พรหม โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี

23 12383 นางสาวปินบงัอร  เตก็อารีย์  ด.ญ. อริสรา  เตก็อารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

24 15089 นายพนม  ขมสันเทียะ  ด.ช. ธมกร  ขมสันเทียะ โรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็

25 14142 นายพลสิทธิ  พุฒซอ้น  ด.ญ. ณฏัฐา  พุฒซอ้น โรงเรียนศึกษานารี

26 15106 นายพิช  ชูเกือ  ด.ช. ศุภกร  ชูเกือ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิต

27 11853 นายไพบูลย ์ วนัตา  ด.ช. สโรจ  วนัตา โรงเรียนลาซาล

28 13611 นายมงคล  กรอบมุข  ด.ญ. วสิสุตา  กรอบมุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
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29 10812 นายมานะ  สมภูงา  ด.ญ. นภสัดา  สมภูงา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

30 12356 นายมานะ  ทองอ่อน  ด.ช. พุฒิเมธ  ทองอ่อน โรงเรียนราชวนิิต (บางเขน)

31 10498 นายรังสิต  พุม่สุวรรณ  ด.ช. สายไทย  พุม่สุวรรณ โรงเรียนทวธีาภิเศก

32 14590 นายวเิชียร  อิมแจง้  ด.ญ. ณฐิัฌา  อิมแจง้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

33 14340 นายวฑูิรย ์ เทียนปัญจะ  ด.ช. ชาคร  เทียนปัญจะ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

34 14536 นายวนิยั  สุขเข  ด.ญ. สุภชัชา  สุขเข โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั

35 16134 นายวนิิจ  รักฝึกฝน  ด.ช. พีรณฐั  รักฝึกฝน โรงเรียนชลประทานวทิยา

36 5653 นายวโิรจน์  สังขป่์า  ด.ช. ชนาเมธ  สังขป่์า โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

37 6203 นายวรีะ  เปียมประดาษ  ด.ญ.  ภทัรลดา  เปียมประดาษ โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

38 14708 นายวรีะยทุธ  บวัทอง  ด.ช. วงศพทัธ์  บวัทอง โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวฒัน์วทิยา

39 11092 นายศรีสวสัดิ  ฉิมโฉม  ด.ช. ศุภณฐั  ฉิมโฉม โรงเรียนเทพศิรินทร์

40 8802 นายสกล  พลูเจริญ  ด.ญ. ธนญัญา  พลูเจริญ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์

41 11057 นายสถิต  สลีอ่อน  ด.ช. พงศกร  สลีอ่อน โรงเรียนดาราสมุทร

42 14295 นายสมพงษ ์ ต่อสิริกุลชยั  ด.ช. ธนกร  ต่อสิริกุลชยั โรงเรียนเทพศิรินทร์

43 10528 นายสมลกัษณ์  ดาบเพช็รธิกรณ์  ด.ช. ตฤษวฒัน์  ดาบเพช็รธิกรณ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

44 14493 นายสมศกัดิ  พรเลิศนิมิต  ด.ญ. ธมนวรรณ  พรเลิศนิมิต โรงเรียนสตรีวทิยา 2

45 12161 นายสัมพนัธ์  มูลศรี  ด.ช. คงกะพนั  มูลศรี โรงเรียนองครักษ์

46 12459 นางสายสมร  ผกูพนัธ์  ด.ญ. สวติตา  ผกูพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ

47 9914 นางสุชาดา  โกวทิทวเีกียรติ  ด.ญ. กกกร  โกวทิทวเีกียรติ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

48 14589 นายสุทธา  บุญประดิษฐ  ด.ช. วรีพงศ ์ บุญประดิษฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั

49 10099 นายสุเทพ  ฮวบเอียม  ด.ช. ราชภูมิ  ฮวบเอียม โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม

50 10730 นางสุธิดา  คุม้ป้อม  ด.ช. อนนต ์ คุม้ป้อม โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั

51 13626 นายสุนทร  พงษส์วสัดิ  ด.ญ. นวธร  พงษส์วสัดิ โรงเรียนโยธินบูรณะ

52 11665 นางสาวสุมิตรตรา  สุขเนาว์  ด.ช. ภูมินนัท ์ อาจหงิม โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

53 14238 นายสุรชาติ  นอ้ยอยู่  ด.ช. กิตติภพ  นอ้ยอยู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

54 17618 นายสุรพงษ ์ ไชโย  ด.ช. ธนกร  ไชโย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

55 7493 นายสุรพล  เปศะรัตน์  ด.ญ. กลัยรัตน์  เปศะรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

56 15951 นายสุรสิทธิ  ชกันาํ  ด.ญ. ศศิศ  ชกันาํ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

57 11170 นายสุระศกัดิ  สมอทอง  ด.ญ. จณิสตา  สมอทอง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4

58 9649 นายสุโรจน์  ยงวฒันา  ด.ญ. หทยัชนก  ยงวฒันา โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์

59 14568 นางสุวชิชดาภ ์ เทพศิริ  ด.ญ. ภิณญาพชัญ ์ วโิล โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์

60 10332 นายเสนีย ์ ภู่ระหงษ์  ด.ช. วนภพ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

61 14648 นายองอาจ  ราหุลทตั  ด.ญ. ปนสัยา  ราหุลทตั โรงเรียนอมัพรไพศาล

62 12733 นายอดิศกัดิ  หอมหวล  ด.ช. ศกัดิสิริ  หอมหวล โรงเรียนวดัราชบพิธ

63 13914 นายอคัรฤทธิ  วงศพ์ระจนัทร์  ด.ช. ณิชชพชัร์  วงศพ์ระจนัทร์ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
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64 1425 นายอมัพาโชค  จนัทร์กระพอ้  ด.ญ. ดวงกมล  จนัทร์กระพอ้ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม

รวม 64 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 2
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1 13193 นางกรรณิการ์  คาํนึงผล  ด.ญ. พนิตพร  คาํนึงผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี

2 15267 นายกฤติเดช  สมคังาน  ด.ช. อภิชา  สมคังาน โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ

3 15403 นางกิจติญา  ขาํโขนงงาม  ด.ช. พลวฒิุ  ขาํโขนงงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

4 14161 นายกิตติ  จงรวมกลาง  ด.ญ. กญัญารัตน์  จงรวมกลาง โรงเรียนสายนาํผงึ ในพระอุปถมัภฯ์

5 12977 นายคมสรรค ์ ภูมิจนัทึก  ด.ช. ภคภาคย ์ ภูมิจนัทึก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

6 3641 นายจาํรูญพนูศกัดิ  รอดนาํพา  ด.ช. ปริญญา  รอดนาํพา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

7 14477 นายฉลองรัฐ  เศรษฐสีหสิริ  ด.ช. อินน์ทชั  เศรษฐสีหสิริ โรงเรียนอมาตยกุล

8 10249 นายฉตัรชยั  พุม่เรืองนาม  ด.ช. สาธิต  พุม่เรืองนาม โรงเรียนวดัราชบพิธ

9 8959 นายชูเกียรติ  ดาํสาํราญ  ด.ญ. ชาลิสา  ดาํสาํราญ โรงเรียนศึกษานารี

10 10146 นายณฐัสิทธิ  วอ่งสวสัดิ  ด.ญ. วรัญญาภรณ์  วอ่งสวสัดิ โรงเรียนหอวงั

11 15831 นายดิเรก  บุญปิยทศัน์  ด.ญ. นภสัสร  บุญปิยทศัน์ โรงเรียนจิตรลดา

12 9254 นายทนุ  เจริญพิทกัษ์  ด.ช. ทนนท ์ เจริญพิทกัษ์ โรงเรียนทวธีาภิเศก

13 14159 นางทรรศนีย ์ สมชืน  ด.ช. ทินภทัร  สมชืน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

14 13419 นายธวชัชยั  รัชตนนัทวชัระ  ด.ญ. ญาณิศา  รัชตนนัทวชัระ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

15 14375 นายธวชัชยั  ศิริบุตร  ด.ช. ธนดล  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวทิยา

16 10338 นายธีระวฒัน์  ทีปะสวสัดิ  ด.ช. เจนจบ  ทีปะสวสัดิ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

17 12203 นายนพดล  แกว้วเิชียร  ด.ช. อานนทร์  แกว้วเิชียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้

18 11270 นายนพรัตน์  ทองสิมา  ด.ญ. บุษรัตน์  ทองสิมา โรงเรียนหอวงั

19 12662 นายนิคม  มาตศรี  ด.ช. ชนาธิป  มาตศรี โรงเรียนชลบุรี สุขบท

20 13447 นายบณัฑิต  บุญมี  ด.ช. ธนพล  บุญมี โรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็

21 11689 นายบุญชยั  ฤกษนิ์มิตกุล  ด.ช. ลพัธศพัท ์ ฤกษนิ์มิตกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์

22 9178 นายบุญยนื  ทรัพยอุ์ไรรัตน์  ด.ช. ประสพโชค  ทรัพยอุ์ไรรัตน์โรงเรียนขจรโรจน์วทิยา

23 9186 นายประดิษฐ  โกศยัสุนทร  ด.ญ. ณฐัหชักรณ์  โกศยัสุนทร โรงเรียนโยธินบรูณะ

24 9610 นายประพีร์  สุขทาพจน์  ด.ญ. จิรพชัร  สุขทาพจน์ โรงเรียนวดัราชโอรส

25 13192 นายประมวล  แสงภารา  ด.ญ. ปารมี  แสงภารา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

26 13326 นายประมวล  ลือชยั  ด.ญ. หทยัชนก  ลือชยั โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสายไหม

27 9539 นายประเสริฐ  พึงบางกรวย  ด.ญ. ภาวติา  พึงบางกรวย โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

28 12879 นางปินอนงค ์ ใจผอ่ง  ด.ญ. ณฐัชยา  ใจผอ่ง โรงเรียนเซ็นตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา

29 19782 นางพนิตชา  บุญจฑิตย์  ด.ญ. พรนภา  เลิศสาํราญ โรงเรียนศึกษานารี

30 10069 นายพรชยั  ทองโท  ด.ญ. ณฐักรณ์  ทองโท โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี
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31 14446 นายพรพจน์  ถนดัศีลธรรม  ด.ญ. ปัจกานต ์ ถนดัศีลธรรม โรงเรียนสุคนธีรวทิย์

32 9518 นายพรพิทกัษ ์ เรืองทรัพย์  ด.ญ. วภิาทิพย ์ เรืองทรัพย์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

33 11634 นางพรศิริ  ผอ่งศรี  ด.ญ. ชนนัพร  ผอ่งศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

34 12717 นายพลเชฏฐ ์ เกษรมาลีธนาโชค  ด.ช. พสัพนธ์  เกษรมาลีธนาโชคโรงเรียนสายไหม(ทสันารมยอ์นุสรณ์)

35 10210 นายพิพฒัน์  ดชัถุยาวตัร  ด.ช. พีรศกัดิ  ดชัถุยาวตัร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

36 12843 นายพิภพ  ม่วงมงคล  ด.ช. ติณณภพ  ม่วงมงคล โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

37 12299 นายมนตรี  พนัธุรัตน์  ด.ญ. กตพร  พนัธุรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั

38 12790 นางยวุดี  วรรณวจิิตร  ด.ญ. อาภานนัท ์ วรรณวจิิตร โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

39 15846 นายวนัชยั  กุลโกวทิ  ด.ญ. อิสราภรณ์  กุลโกวทิ โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

40 12322 นางวนัเพญ็  เสือเมือง  ด.ช. กษิดิศ  เสือเมือง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั

41 12517 นายวริชยั  เก่งตรง  ด.ญ. ฐิติชญา  เก่งตรง โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

42 6316 นายวรัิตน์  ยะก๊บ  ด.ญ. มชัฌิมา  ยะก๊บ โรงเรียนหมอนทองวทิยา

43 9413 นายวโิรจน์  สิงห์ธรรม  ด.ช. จกัรพงศ ์ สิงห์ธรรม โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั

44 9928 นายวรีะชยั  พรโกมลรัตน์  ด.ญ. อจัฉริยา  พรโกมลรัตน์ โรงเรียนสตรีวทิยา

45 13984 นางสงวนวงศ ์ สาระบุตร  ด.ญ. กฤตวรรณ  วรคุตตานนท์ โรงเรียนอสัสัมชญั คอนแวนต์

46 8683 นางสมจิตต ์ อินสกุล  ด.ช. ชารีฟ  อินสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

47 16045 นายสมชาย  หวานคาํพร  ด.ญ. ณิชารีย ์ หวานคาํพร โรงเรียนราชินีบน

48 11014 นายสมนดั  รอดสาลี  ด.ญ. จิรัชญา  รอดสาลี โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

49 10192 นายสมพร  ทองเพง่พิศ  ด.ช. ภาณุพนัธ์  ทองเพง่พิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

50 10025 นายสมยศ  เตรียมสกุล  ด.ญ. ปราถนา  เตรียมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

51 13172 นางสมลกัษณ์  สุขสมยั  ด.ช. กิตติคุณ  สุขสมยั โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

52 13609 นายสมหวงั  บวัรอด  ด.ญ. จนัทร์ทิวา  บวัรอด โรงเรียนสมุทรปราการ

53 12928 นายสรายตุร  นยัเนตร์  ด.ช. ปวชิ  นยัเนตร์ โรงเรียนนนทรีวทิยา

54 12701 นายสราวธุ  ฤชุพนัธ์ุ  ด.ช. ชิรวฒิุ  ฤชุพนัธ์ุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

55 13425 นายสัญญา  จาํเนียรพล  ด.ช. ภูวเดช  จาํเนียรพล โรงเรียนราษฎร์นิยมวทิยา

56 11310 นายสันติ  ววิฒันะมงคล  ด.ญ. ชุติภา  ววิฒันะมงคล โรงเรียนราชินี

57 9641 นายสัมพนัธ์  จนัสม  ด.ช. สิรภพ  จนัสม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

58 13182 นางสิวาพร  บุญปาน  ด.ญ. ธญัชนก  บุญปาน โรงเรียนชลประทานวทิยา

59 11007 นายสุชาติ  ชุ่มชืน  ด.ญ. ชลิตา  ชุ่มชืน โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์

60 14236 นางสุปราณี  แยม้ศิริ  ด.ญ. อชิรญา  แยม้ศิริ โรงเรียนชลประทานวทิยา

61 11085 นายสุพจน์  ชมภูนุช  ด.ช. ธีรภทัร  ชมภูนุช โรงเรียนอสัสัมชญั สมุทรปราการ

62 12047 นายสุรเชษฐ  สุขสุเมฆ  ด.ญ. สุธินี  สุขสุเมฆ โรงเรียนราชินีบน

63 11069 นายสุรินทร์  เดชสงคราม  ด.ช. ธนดล  เดชสงคราม โรงเรียนธญัรัตน์

64 13105 นายเสริม  สินเปียง  ด.ช. เกียรติศกัดิ  สินเปียง โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั

65 10934 นายหตัถชยั  อู่ผลเจริญ  ด.ญ. ณฐัวดี  อู่ผลเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

66 14774 นายอนนัตพ์ร  ต่อพฒันนนัท์  ด.ญ. ฐิตารีย ์ ต่อพฒันนนัท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์

67 12854 นายอนุพงศ ์ อิมแจง้  ด.ช. อติกนัต ์ อิมแจง้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

68 14249 นายอนุรักษ ์ มารุ่ง  ด.ช. อุกฤษฏ ์ มารุ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

69 12390 นางอรัญญา  นอ้ยสงวน  ด.ช. ปริวรรต  นอ้ยสงวน โรงเรียนปากเกร็ด

70 12107 นายอคัคพงษ ์ สุทธิกุล  ด.ช. ณชัพล  สุทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชลยั

71 13717 นายอาธร  เพง็สมบติั  ด.ช. อภิสิทธิ  เพง็สมบติั โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พทุธมณฑล

72 13770 นายเอนก  ชูศิริ  ด.ช. วงศธร  ชูศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

รวม 72 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 3

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 9810 นางกนกวรรณ  ปริญญานนัท์  นางสาว สุพิชญา  ปริญญานนัท์ โรงเรียนหอวงั

2 11992 นายกฤษดา  มากตั  ด.ญ. ณฐัณิษา  มากตั โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ  บางนา

3 10851 นายกา้วชยั  ชาติสุวรรณ  นางสาว กนกวรรณ  ชาติสุวรรณโรงเรียนราชินี

4 13381 นางสาวขนิษฐา  เจริญสุข  ด.ช. ขจรเดช  แสงสวา่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

5 9823 นางเครือวลัย ์ บุญมาเลิศ  นางสาว พิมพน์ภสั  บุญมาเลิศ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

6 10702 นายจตุรงค ์ เมฆตรู  ด.ญ. จุฑาพร  เมฆตรู โรงเรียนสตรีวดัระฆงั

7 11608 นายจรูญ  ประคาํทอง  ด.ญ. สมิตานนั  ประคาํทอง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

8 15533 นางจีรพสั  สละกลม  ด.ช. พรหมสรรค ์ สละกลม โรงเรียนทิวไผง่าม

9 13316 นายฉตัรชยั  วงศร์าช  นาย วนัชยั  วงศร์าช โรงเรียนขจรโรจน์วทิยา

10 13174 นางเฉลิมศรี  เกิดสมจิตร์  นาย วรีภทัร  เกิดสมจิตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

11 12448 นางสาวชลพชัร  ภทัรติกุล  ด.ญ. นภสักร  วธุกาลบรรจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

12 10237 นายชยัพร  กล่อมจิตร์  นางสาว คณิตา  กล่อมจิตร์ โรงเรียนสิริรัตนาธร

13 10687 นายชูศกัดิ  ลิ มประเสริฐ  ด.ญ. กญัยรัตน์  ลิ มประเสริฐ โรงเรียนราชินีบน

14 13767 นายชูศกัดิ  ฟักสุข  ด.ช. ภูธเนศ  ฟักสุข โรงเรียนชลประทานวทิยา

15 12309 นายณภทัร  จูมทอง  นาย ศุภกร  จูมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

16 15711 นายณรงค ์ คงวงศสุ์ภคั  ด.ญ. นทัธมน  คงวงศสุ์ภคั โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์

17 14987 นายณฐัวฒิุ  นิลบท  นางสาว สรสวรรค ์ นิลบท โรงเรียนมธัยมด่านสาํโรง

18 12616 นางดวงพร  นาํเงิน  ด.ช. ลทัธพล  นาํเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

19 13500 นายทรงธรรม  ทรัพยเ์อนก  นางสาว ทิพยญาดา  ทรัพยเ์อนก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

20 14894 นายทรงสิทธิ  สุพรรณโมกข์  ด.ญ. สุณิสา  สุพรรณโมกข์ โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์

21 9569 นายทวายทุธ  เรืองมาลยั  ด.ญ. พิชญก์ญัญา  เรืองมาลยั โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

22 12454 นายทว ี เหล็กมา  นางสาว ณฐักมล  เหล็กมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

23 13624 นายธงไชยฤทธิ  ธงไชย  ด.ญ. ภทัรวรินทร์  ธงไชย โรงเรียนสมุทรปราการ

24 12276 นายธนญัชย ์ รัตนมณี  ด.ญ. ธนนัพร  รัตนมณี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

25 13313 นายธนู  ชิณมาตย์  ด.ช. รัชภูมิ  ชิณมาตย์ โรงเรียนขจรโรจน์วทิยา

26 13701 นายธราธร  วมิูลคะ  ด.ช. กิตติภพ  วมิูลคะ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

27 13551 นายธีรพงศ ์ ศรีสวสัดิ  นางสาว เสาวลกัษณ์  ศรีสวสัดิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

28 11965 นายธีรพงษ ์ เพชรคง  นางสาว เพญ็นภา  เพชรคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา2

29 14818 นางนงนุช  ขาํเหล็ง  ด.ญ. กญัญาพชัร  ขาํเหล็ง โรงเรียนวดัราชโอรส

30 15679 นายนนทิวชัร  คุณะศกัดิพาณิชย์  ด.ช. กนัตินนัท ์ คุณะศกัดิพาณิชยโ์รงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม

31 14134 นายนทัธี  พุกสังขท์อง  นางสาว พิชชาภา  พุกสังขท์อง โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์

32 11377 นางนนัทวรรณ  ธรรมวไิลวฒัน์  นาย ชวนิ  ธรรมวไิลวฒัน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

33 12365 นายนิกร  นอ้มนฤมลจิต  ด.ญ. นิภาภรณ์  นอ้มนฤมลจิต โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

34 14802 จ่าอากาศเอกนิยม  จินดาศรี  ด.ญ. ปาจรีย ์ จินดาศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ

35 11962 นายบญัชา  ชีวะดุษฎี  นางสาว บณัฑิตา  ชีวะดุษฎี โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4

36 9255 นายบุญมนั  ทองฟัก  ด.ญ. ชวพร  ทองฟัก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

37 12304 นายบุญยนื  วงศม์ยรุฉตัร  นาย จิรยสุ  วงศม์ยรุฉตัร โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

38 9051 นายบุญส่ง  ทองสุพรรณ  นางสาว วภิาว ี ทองสุพรรณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็

39 14258 นางเบญจภทัร์  ววิตัรสติ  ด.ญ. ลภาภทัร  ววิตัรสติ โรงเรียนอมัพรไพศาล

40 10507 นางปณิตา  นนัทานุรักษ์  ด.ช. เมธวนิ  นนัทานุรักษ์ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

41 8990 นายประไพ  สันติวงษ์  ด.ญ. ประภาภทัร์  สันติวงษ์ โรงเรียนประตูชยั

42 9652 นายประมุข  สุขกลู  นางสาว โชติกา  สุขกลู โรงเรียนสุรศกัดิมนตรี

43 15252 นายประสงค ์ ประสงคศิ์ลป์  นาย พีรพฒัน์  ประสงคศิ์ลป์ โรงเรียนไทรนอ้ย

44 9827 นายประสิทธิ  วภิายา  นางสาว กลัยกร  วภิายา โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

45 10501 นายประสิทธิ  เนียมจอ้ย  ด.ญ. เกวลิน  เนียมจอ้ย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

46 13169 นายประสิทธิ  ไชยพร  ด.ญ. ลภสัรดา  ไชยพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม

47 9047 นายปราการ  จิตตล์กัษณ์  นาย ขจรชยั  จิตตล์กัษณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ

48 10126 นายปราสัย  พนัโตดี  ด.ญ. กญัญาพชัร  พนัโตดี โรงเรียนสมุทรปราการ

49 12219 นายปริวรรต  สง่าแสง  นาย รฐนนท ์ สง่าแสง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

50 14108 นายปริวฒัน์  เรือโป๊ะ  นาย จุฑาวฒัน์  เรือโป๊ะ โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์

51 9121 นายปรีชา  ผลดัมณี  นางสาว ยอดปัญญา  ผลดัมณี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพญ็

52 9343 นายปรีดา  เหมรักษ์  นาย ชยัธชั  เหมรักษ์ โรงเรียนวดันวลนรดิศ

53 15717 นายเผอิบ  กนัเปียมแจ่ม  ด.ช. ณฐัภทัร  กนัเปียมแจ่ม โรงเรียนอุดมศึกษา

54 10542 นางพจนา  อ่างแกว้  นางสาว สุจิตรา  อ่างแกว้ โรงเรียนราชินี

55 12502 นายพรชยั  เหล่าทวคุีณ  นาย ธนธรณ์  เหล่าทวคุีณ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ ์ฯ

56 12179 นางพรเพญ็  ส่งศิริ  นาย ธนากร  ส่งศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

57 13123 นางสาวพชันี  ขาวสาํอางค์  นางสาว ภตัติมา  พึงประชา โรงเรียนสุคนธีรวทิย์

58 6818 นายพลัลภ  พาประเสริฐ  นางสาว พิชญา  พาประเสริฐ โรงเรียนศึกษานารี

59 14465 นางพิภาพร  อินซารี  นางสาว ยาสมีน  อินซารี Internatiomnal Pioneers School



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

60 12868 นายเพญ็สันติ  พลนาคู  ด.ญ. พชัรา  พลนาคู โรงเรียนภทัรญาณวทิยา

61 12537 นางสาวยคุลธร  บุญยงค์  ด.ญ. ชวนัรัตน์  ลิ มประเสริฐ โรงเรียนราชินีบน

62 14694 นายฤทธี  บารมี  นางสาว ณฏัฐพร  บารมี โรงเรียนศึกษานารี

63 11140 นางลภาพร  บวัทอง  นาย ภทัรพล  บวัทอง โรงเรียนมธัยมสาธิต มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา

64 14561 นายวรทรรศน์  จงเสถียร  ด.ช. อมกฤต  จงเสถียร โรงเรียนอสัสัมชญั สมุทรปราการ

65 11271 นายวนัชนะ  ทองภู่  นาย พลวทิย ์ ทองภู่ โรงเรียนวดันวลนรดิศ

66 11427 นางวาสนา  ธนากรปินทอง  นาย ปฏิภาณ  ทองสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

67 13997 นายวชิยั  งามไตรมาศ  ด.ช. วรพล  งามไตรมาศ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั

68 11508 นายวนิยั  ศรีขวญัใจ  ด.ช. พีรดนย ์ ศรีขวญัใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

69 14554 นายวรัิตน์  นางาม  นาย หรัณย ์ นางาม โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์

70 8929 นายวโิรจน์  วทิิพยร์อด  ด.ช. รัชพล  วทิิพยร์อด โรงเรียนมหรรณพาราม

71 12432 นางวนีา  ประจงมูล  ด.ญ. วริษา  ประจงมูล โรงเรียนศึกษานารี

72 11513 นายวรีะ  หอมรืน  นาย ญานาธร  หอมรืน โรงเรียนชลประทานวทิยา

73 13153 นายศรชยั  วโิล  นาย ปุญญพฒัน์  วโิล โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์

74 12025 นางศศิธร  แจ่มปัญญากุล  นางสาว ธนฤภร  แจ่มปัญญากุล โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

75 9148 นายศกัดิชยั  วงศป์าน  ด.ญ. นิศา  วงศป์าน โรงเรียนสตรีนนทบุรี

76 13968 นายสกลศกัดิ  กล่อมเกลา  นางสาว เจนนิสา  กล่อมเกลา โรงเรียนสตรีวทิยา

77 7921 นายสถิตย ์ สมใจ  ด.ญ. สาธิดา  สมใจ โรงเรียนศึกษานารี

78 11673 นายสนิท  ไซประเสริฐ  นางสาว ไอรดา  ไซประเสริฐ โรงเรียนศึกษานารี

79 10075 นายสมควร  ฤกษอ์รุณ  นางสาว ดวงนภา  ฤกษอ์รุณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน

80 7872 นายสมชาย  เจียรสมญัญา  นางสาว ธญัชนก  เจียรสมญัญา โรงเรียนราชินี

81 10671 นายสมชาย  องัคณานุวฒัน์  นางสาว หทยัชนก  องัคณานุวฒัน์โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

82 12124 นายสมทรง  พลอยมุข  ด.ช. ธีระพงษ ์ พลอยมุข โรงเรียนบางบ่อวทิยาคม

83 12311 นายสมโภชน์  ลิ มทองคาํ  ด.ญ. จิตราภา  ลิ มทองคาํ โรงเรียนราชินีบูรณะ

84 12139 นายสมยศ  ซุม้สวา่ง  ด.ช. ทตัพงศ ์ ซุม้สวา่ง โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

85 1959 นายสมร  รักษากลิน  ด.ญ. ธิดารัตน์  รักษากลิน โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร

86 11343 นายสรรณ์ทบ  พงษสุ์พรรณ์  ด.ช. ปฏิภาณ  พงษสุ์พรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

87 13450 นายสรายทุธ  ชูผลา  ด.ญ. กลัยกร  ชูผลา โรงเรียนศึกษานารี

88 11326 นายสันติ  สุขใย  ด.ญ. ฐิติชญา  สุขใย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

89 13614 นายสันติพงศ ์ ตอ้ยแกว้  นาย พจปกรณ์  ตอ้ยแกว้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

90 11441 นายสานิตย ์ บูชา  นางสาว สิระสา  บูชา โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั

91 11539 นายสาํราญ  จนัอินทร์  นาย กิตติพงศ ์ จนัอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

92 9514 นายสุชีพ  เชียวชาญ  ด.ญ. สุจิตรา  เชียวชาญ โรงเรียนชลประทานวทิยา

93 10466 นายสุเมธ  ชยักิตติภูมิ  ด.ญ. เมธาดา  ชยักิตติภูมิ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

94 11050 นายสุรพล  ไกรศรีวฒันะ  นางสาว สุภาภรณ์  ไกรศรีวฒันะโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

95 11713 นายสุวตัร  ขาวสาํอางค์  นาย ธีรภทัร  ขาวสาํอางค์ โรงเรียนนาคประสิทธิ

96 10571 นายแหวน  สร้อยจิต  นางสาว จิดาภา  สร้อยจิต โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั

97 11430 นายอโณทยั  บุญฮา้ว  นางสาว ธีรดา  บุญฮา้ว โรงเรียนสายนาํผงึในประอุปถมัภ์

98 13394 นายอนนัต ์ จาวรุ่งกิจ  นางสาว กมลธร  จาวรุ่งกิจ โรงเรียนสตรีวทิยา

99 18813 นางอรวรรณ  สิงหสุต  ด.ญ. ณฐัชยา  สิงหสุต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

100 4627 นางอลิสา  สุขพอดี  นางสาว นนทพร  โตะ๊พุทซา โรงเรียนชลประทานวทิยา

101 8805 นางอาววีรรณ  อนุกลูสวสัดิ  นาย ปิยวฒัน์  อนุกลูสวสัดิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

102 9670 นายอาํนวย  คงดิษ  นาย อดิศร  คงดิษ โรงเรียนธญัรัตน์

103 19765 นายอิทธิพล  จรเทศ  นางสาว วนาลี  จรเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี

104 12891 นายอุตส่าห์  นามวงศ์  นางสาว ธญัญชล  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

105 6554 นายอุทยั  ขนัเพช็ร  นาย จิรเดช  ขนัเพช็ร์ โรงเรียนสตรีวทิยา 2

106 9128 นางอุบลวรรณ  สุขาแกว้  ด.ช. อดิวศิว ์ สุขาแกว้ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

107 11684 นางอุษาเกตุ  ตนัติไพบูลย์  ด.ญ. ธนาภา  ตนัติไพบูลยว์งศ์ โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั

108 14502 นายเอกฉตัร  กระนีจิตร  นางสาว ณฏัฐา  กระนีจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

รวม 108 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 4

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 15675 นายก่อกิจ  โพธิมาก  นาย กานตธี์รา  โพธิมาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้

2 9534 นางกานตว์จี  ญาณสุคนธ์  นางสาว ชยาพร  ญาณสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

3 9324 นายเกียรติศกัดิ  พวงลดัดา  นางสาว ศุภิสรา  พวงลดัดา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บาํรุง

4 10706 นายโกมล  ปลงัศรี  นาย ณภทัรพล  ปลงัศรี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

5 15373 นางขณิตรา  พิทกัษป์รัชญากุล  นางสาว อญัชิสา  พิทกัษป์รัชญากุลโรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน

6 11357 นายจรินทร์  เขม็กลดั  นาย กมลภพ  เขม็กลดั โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

7 10290 นายจรุงชยั  ทุบจิว  นางสาว วราภสัร์  ทุบจิว โรงเรียนมธัยมวดัไทรราษฎร์อุปถมัภ์

8 10802 นายฉลวย  รักแจง้  นาย ธีร์ธวชั  รักแจง้ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม

9 12349 นายเฉลา  ยมิยวล  นางสาว จิดาภา  ยมิยวล โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั

10 9777 นางชรัชสรา  กลินผกา  นางสาว พชัริสา  กลินผกา โรงเรียนศึกษานารี

11 12167 นางชลิสรา  ทบัทิม  นาย พิชชาธร  ทบัทิม โรงเรียนเทพศิรินทร์

12 10768 นายชยัชนะ  ชอมัพงษ์  นางสาว อารีย ์ ชอมัพงษ์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มธัยม

13 8572 นายชาํนาญ   เปรมปรี  นางสาว เบญญาภา  เปรมปรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั

14 11515 นายชินกร  สายหยดุ  นางสาว ทิติยา  สายหยดุ โรงเรียนอมัพรไพศาล

15 14060 นายณรงคศ์กัดิ  เพียวสามพราน  นางสาว ศุภิสรา  เพียวสามพรานโรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

16 9102 นางณฐัชลยัย ์ คู่มงคลชยั  นางสาว กมลธร  คู่มงคลชยั โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

17 12772 นางสาวณฐัสิรี  กิตติพิมานชยั  นางสาว ดลหทยั  มงคลสระ โรงเรียนศึกษานารี



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

18 9902 นางดวงใจ  พรหมเจริญ  นางสาว สุธาว ี พรหมเจริญ โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั

19 11405 นางดารณี  สุขอุดม  นาย ทยากร  สุขอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

20 7525 นายทองหล่อ  มีชยัโย  นางสาว กนกวรรณ  มีชยัโย โรงเรียนเซนตโ์ยเซพทิพวลั

21 14290 นางทศันีย ์ ฉิมนอ้ย  นางสาว ศุภากร  ฉิมนอ้ย โรงเรียนราชินี

22 12046 สิบเอกธนงค ์ เทวะสิทธิ  นางสาว ญาณิศา  เทวะสิทธิ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสายไหม

23 9326 นางนฤมล  หาญเจริญกุล  ด.ญ. ณฐักฤตา  หาญเจริญกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

24 12013 นางนฤมล  ถิรวศิน  นาย วราฒยั  ถิรวศิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

25 12222 นางนวลจนัทร์  ทรัพยศิ์ริสิน  นางสาว สัณห์สินี  ทรัพยศิ์ริสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน

26 12754 นางเนาวรัตน์  เนือทอง  นาย ปัณณวชิญ ์ เนือทอง โรงเรียนสารวทิยา

27 15772 นายบรรจง  เจียเจริญ  นาย พุฒฒิพงศ ์ เจียเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

28 11541 นายบญัชา  สิงห์กุล  นางสาว ธญัพร  สิงห์กุล โรงเรียนอมาตยกุล

29 6892 นายประชุม  ศิริประกอบ  นาย จารุวทิย ์ ศิริประกอบ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

30 9807 นางประภาศรี  พรโกมลรัตน์  นาย จิรพิพรรธ  พรโกมลรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)

31 12871 นางปาลใจ  สุวรรณประทีป  นางสาว นภสัสร  สุวรรณประทีปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

32 15557 นายปิยะราช  เพชรประไพ  นางสาว ปิยญาดา  เพชรประไพ โรงเรียนจตุัรัสวทิยาคาร

33 8804 นางปิยะวรรณ  ปุณยวโรภาส  นาย ปุญญพฒัน์  ปุณยวโรภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

34 12141 นายพงษพ์นัธ์  พึงพวก  นางสาว นนัทิชา  พึงพวก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

35 6257 นายพรเทพ  ศรีธนานนัท์  นางสาว กนกพร  ศรีธนานนัท์ โรงเรียนสตรีวทิยา

36 8191 นายพรพิทกัษ ์ ทรงกลิน  นาย ภคัพล  ทรงกลิน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

37 12921 วา่ทีร้อยตรีพรภิมล  เกตุฉาย  นาย ณฐัพล  เกตุฉาย โรงเรียนหอวงั

38 12936 นางพวงเพชร  ตงัทรัพย์  นาย กิตติภูมิ  ตงัทรัพย์ โรงเรียนวดัราชบพิธ

39 8799 นางพชัรินทร์  สถาน  นางสาว ศิริกาญจน์  สถาน โรงเรียนสตรีวทิยา

40 13749 นายพฒันยั  เกตุอภยั  นางสาว คุณาธร  เกตุอภยั โรงเรียนสตรีวทิยา

41 10902 นายพิชยั  ปอมขนุทด  นาย วรพฒัน์  ปอมขนุทด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

42 19809 นางสาวพิมพร  สดมุย้  นาย ภาสวฒิุ  สุขเอียม โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม

43 13282 นายพิสิฏฐ ์ โกนาคม  นางสาว อาภานนัท ์ โกนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

44 14194 นายพุทธิวฒัน์  ตุลารัตนพงษ์  นางสาว ศิรดา  ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนราชินี

45 5792 นางเพญ็ศิริ  กลินหมืนไวย  นาย สิรวชิญ ์ กลินหมืนไวย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

46 6804 นายไพรัช  เพง็แจ่ม  นาย วรัตถ ์ เพง็แจ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

47 8692 นายมานพศกัดิ  เถาทอง  นาย ธีรภทัร  เถาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

48 9146 นายมานิตย ์ จนัทร์ควง  นาย ณชัพล  จนัทรควง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

49 10821 นายรุ่งโรจน์  โชติสวสัดิ  นางสาว ณฐัณิฌา  โชติสวสัดิ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั

50 15500 นายวสุ  จนัทร์วราภา  นางสาว ลิตา  จนัทร์วราภา โรงเรียนจินดามณี

51 13251 นายวเิชียร  ศศิธรเบญจรัตน์  นาย ศิริชยั  ศศิธรเบญจรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

52 13334 นายวโิรจน์  นามนาถ  นาย คุณานนท ์ นามนาถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

53 17159 นางวไิลลกัษณ์  สาลี  นางสาว มารียา  สาลี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา2

54 15066 นายวฒิุชยั  อินทร์สาํเภา  นาย สุรวฒิุ  อินทร์สาํเภา โรงเรียนอมาตยกุล

55 13977 นายศานติ  ชุมสาย ณ.อยธุยา  นางสาว ศิริกานต ์ ชุมสาย ณ อยธุยาโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชชินูปถมัภ์

56 12005 นายศิวกร  ทรัพยสิ์นเสริม  นางสาว ตุลยาณี  ทรัพยสิ์นเสริมโรงเรียนปากเกร็ด

57 11540 นายสนธยา  แสงองัคนาวนิ  นางสาว จิดาภา  แสงองัคนาวนิ โรงเรียนสตรีวทิยา

58 13171 นางสมใจ  ลีนุกลู  นาย ดนพ  ลีนุกลู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

59 6189 นายสมนึก  ฉิมพิทกัษ์  นาย คุณานนต ์ ฉิมพิทกัษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

60 11379 นายสมบติั  หลา้พนัธ์  นางสาว ณีรนุช  หลา้พนัธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั

61 8255 นายสมบุญ  อุดมพืช  นางสาว ภทัรกนัย ์ อุดมพืช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

62 8348 นายสมภาษณ์   พอ่คา้  นางสาว ชมพนุูช  พอ่คา้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

63 12778 นางสมรักษ ์ อุสาหะการี  นาย ราเมศวร์  อุสาหะการี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

64 15096 นายสมศกัดิ  กนัทะวงั  นางสาว อุษณีย ์ กนัทะวงั โรงเรียนอสัสัมชญั สมุทรปราการ

65 14524 นายสยาม  หอมไม่วาย  นางสาว ธนัยช์นก  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม

66 14124 นายสันติ  จนัทร์ชิดฟ้า  นางสาว ชลธร  จนัทร์ชิดฟ้า โรงเรียนเจียนหวั

67 14383 นายสิทธิชยั  ณรงคห์นู  นางสาว พชัราภรณ์  ณรงคห์นู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

68 14686 นายสุรชชั  หอมจนัทร์  นางสาว พิมพล์ภสั  หอมจนัทร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

69 10725 นายสุรเชษฐ  อหิงสโก  นาย กฤษฏิ  อหิงสโก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกหุลาบมธัยม

70 13652 นายสุรพงษ ์ ชืนใจ  นางสาว พิชญาภรณ์  ชืนใจ โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์

71 14997 นายสุรพงษ ์ พงษด์นตรี  นางสาว สวติตา  พงษด์นตรี โรงเรียนสตรีวทิยา 2

72 13458 นายสุริยะ  ลาภมณีย์  นางสาว กนกลกัษณ์  ลาภมณีย์ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

73 13283 นางสุวรรณา  ทอเจริญ  นางสาว ธญัจิรา  ทอเจริญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

74 11935 นายสุเวต  ดีลอ้ม  นางสาว ธญัสรณ์  ดีลอ้ม โรงเรียนเซนตโ์ยเซพทิพวลั

75 13673 นายเสน่ห์  กาํกระโทก  นางสาว ลลิตา  กาํกระโทก โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

76 13439 นายอนนัต ์ ปานทองคาํ  นาย ยศธร  ปานทองคาํ โรงเรียนสารวทิยา

77 14289 นางอรณชัชา  อรัญญิก  นางสาว อรธิมา  อรัญญิก โรงเรียนราชินี

78 10512 นางอรอนงค ์ เกิดนอ้ย  นางสาว วรรณวนชั  เกิดนอ้ย โรงเรียนโยธินบรูณะ

79 8030 นางอุทุมพร  สาเรือง  นางสาว ภคัจิรา  สาเรือง โรงเรียนจิตรลดา

80 13037 นางเอือมดาว  บุญรอด  นาย ณฐัพนธ์  บุญรอด โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม

รวม 80 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 5

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 11690 นายกมล  สุรียเ์หลืองขจร  นาย ศุภกฤต  สุรียเ์หลืองขจร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

2 10558 นางกญัญษ์ญาณ์  อินทเจริญศานต ์นางสาว อรอนงค ์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

3 2587 นายกิตติภณ  บุญพามี  นาย ศิวกรณ์  บุญพามี โรงเรียนประภามนตรี 2



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

4 9880 นายไกรฤกษ ์ สันติสุขมงคล  นาย ปิยพทัธ์  สันติสุขมงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์

5 13286 นายคาํนึง  เชือมีแรง  นาย ชชัวาล  เชือมีแรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

6 8002 นางจนัทร์พร  วชัรนนัทพงศ์  นางสาว วชิญาพร  วชัรนนัทพงศโ์รงเรียนชลประทานวทิยา

7 12418 นางจารุวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  นาย พชร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั

8 13092 นายจิตว ี สาํเนียง  นาย วรรณทว ี สาํเนียง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

9 15530 นายชนะ  แววบุตร  นางสาว ณฐัชา  แววบุตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว.)

10 12781 นางชุติมา  ประดบัพงษ์  นางสาว นนัทิชา  ประดบัพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

11 11219 นางชุมพร  สุขเสวก  นาย ชยณฐั  สุขเสวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

12 11977 นายณษิท  ชีพรับสุข  นาย ณปภชั  ชีพรับสุข โรงเรียนสุคนธีรวทิย์

13 10400 นายต่อศกัดิ  ชินทศกัดิ  นางสาว ฐิตา  ชินทศกัดิ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม

14 14105 นายถวลัยช์ยั  อุทยัใหม่  นางสาว แวววรรณ  อุทยัใหม่ โรงเรียนศึกษานารี

15 8538 นายทองใบ   เกิดทรัพย์  นางสาว ธนัยพร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

16 11152 นางทศันี  ธีระดิษฐ์  นางสาว สิริกร  ธีระดิษฐ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

17 15497 นางทศันีย ์ หวงัสถิตยว์งษ์  นางสาว นภสร  หวงัสถิตยว์งษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

18 10314 นายธนะชยั  แววบุตร  นางสาว สุทธิดา  แววบุตร โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา

19 14832 นายธเนศ  เรืองรัตนากร  นางสาว ชนนิกานต ์ เรืองรัตนากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

20 11179 นางธิดา  ขาวสาํอาง  นาย กลยธ์ชั  ขาวสาํอาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

21 9473 นางสาวนาควดี  วรปรีชา  นางสาว สริยา  วรปรีชา โรงเรียนสตรีวดัระฆงั

22 9946 นางนิตยา  บุญปิยทศัน์  นาย เสฎฐวฒิุ  บุญปิยทศัน์ โรงเรียนจิตรลดา

23 11258 นายนิรันตร์  ผดุงฉาย  นาย พสุธา  ผดุงฉาย โรงเรียนราชวนิิต (บางเขน)

24 13052 นายบุญถิน  เอมยา่นยาว  นาย บญัญวตั  เอมยา่นยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

25 12359 นางบุญหทยั  สุทธายทุธกุล  นาย ทศพล  สุทธายทุธกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์

26 10605 นายประมวล  แสนแกว้  นางสาว ศุภนารี  แสนแกว้ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

27 11801 นายปัญญา  เยน็ยอดวชิยั  นางสาว อภิญญา  เยน็ยอดวชิยั โรงเรียนปากเกร็ด

28 12883 นางผกาวดี  สิทธิศกัดิ  นาย ปวนั  สิทธิศกัดิ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

29 11153 นางพรรณนิภา  ปัทมดิลก  นาย ศาวฒิุ  ปัทมดิลก โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

30 15589 นางพรสุดา  แกว้จีน  นางสาว พิมพพ์ร  แกว้จีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

31 15078 นายพิพฒัน์  จุลอุภยั  นาย ธรรมรัตน์  จุลอุภยั โรงเรียนลาซาล

32 14843 นายพนูชยั  กิตติวรปัญญา  นาย พงศธร  กิตติวรปัญญา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

33 12300 นายไพบูลย ์ แกว้ภกัดี  นางสาว สุธาสินี  แกว้ภกัดี โรงเรียนบางบวัทอง

34 15609 นางมนทิรา  จนัทอง  นาย กานต ์ จนัทอง โรงเรียนทวธีาภิเศก

35 10211 นายมานิตย ์ พุม่ม่วง  นาย ชูศกัดิ  พุม่ม่วง โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์

36 11111 นายมานิตย ์ โยธาพยพั  นางสาว กวนินา  โยธาพยพั โรงเรียนสมุทรปราการ

37 9754 นางรัชนี  หลงันาํสังข์  นางสาว ลลิตา  หลงันาํสังข์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั

38 12593 นางราณี  ทงัจนัทร์  นางสาว ณฐัวดี  ทงัจนัทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

39 12817 นางรุ่งรัตน์  สัจจหทยาศรม  นางสาว พรภกัดี  สัจจหทยาศรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

40 11009 นางลดัดา  ขาวสาํอางค์  นางสาว เตชินี  ขาวสาํอางค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)

41 11768 นายวรรณชาติ  ฤกษส์มพงษ์  นางสาว พิชชากร  ฤกษส์มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

42 6948 นางวรรณี  ตนัวงศว์าล  นางสาว วริษฐา  ตนัวงศว์าล โรงเรียนสตรีวทิยา

43 14098 นายวรศกัดิ  เจริญมากสุวรรณ  นางสาว ญาดา  เจริญมากสุวรรณโรงเรียนเซนตปี์เตอร์ ธนบุรี

44 12807 นางสาววราภรณ์  วงศนิ์วฒัน์  นางสาว ธนัยพร  อยัยมาตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

45 11148 นางวณัณิตา  ทววีฒันโสภณ  นางสาว อาภานุช  ทววีฒันโสภณโรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม

46 10714 นายวฑูิร  สิงหฤกษ์  นางสาว วมิลภรณ์  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

47 10530 นายวนิิต  เนียมคาํ  นาย วชิชากร  เนียมคาํ โรงเรียนธญัรัตน์

48 10674 นายววิฒัน์  เตรียมสกุล  นางสาว วา่นแกว้  เตรียมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

49 12394 นางศิริพร  นุ่มแทน  นาย ณฐัวตัร  นุ่มแทน โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์

50 10472 นายสมชาย  เนินริมหนอง  นางสาว สุรัตนา  เนินริมหนอง โรงเรียนราชินีบน

51 13590 นายสมยศ  เทียนประทีป  นางสาว สิรีธร  เทียนประทีป โรงเรียนราชินี

52 10021 นายสันธาน  จิตรถิน  นางสาว ธนภรณ์  จิตรถิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

53 10892 นายสิทธิชยั  กรีประกอบ  นางสาว ยนีส์  กรีประกอบ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม

54 11800 นายสิปปกร  สุขจาํเริญ  นาย ปัณณวชิญ ์ สุขจาํเริญ โรงเรียนปทุมคงคา

55 10390 นายสุทธิสาร  วุน่บาํรุง  นางสาว ลิปาง  วุน่บาํรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

56 8033 นางสุทศัณีย ์ สุรียรั์ตนากร  นางสาว ภสัวรินทร์  สุรียรั์ตนากรโรงเรียนหอวงั

57 15390 นายสุเทพ  ปรางพิทกัษ์  นาย สหรัฐ  ปรางพิทกัษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

58 15372 นายสุเทพ  ชา้งทอง  นางสาว มญชุวรรณ  ชา้งทอง โรงเรียนศึกษานารี

59 8527 นางสุรียรั์ตน์  ภุมรินทร์  นาย ภคพงศ ์ ภุมรินทร์ โรงเรียนหอวงั

60 10618 นายเสว ี ภู่ไพโรจน์  นางสาว ณฏัฐา  ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ

61 12146 นายอดิศร  บุญศรี  นางสาว กุญช์ชญา  บุญศรี โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้

62 12690 นายอนุพล  พนัธ์อารมย์  นาย ภาคภูมิ  พนัธ์อารมย์ โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกลู

63 10116 นายอภิชาติ  พงษโ์ปกุล  นาย อภิชิต  พงษโ์ปกุล โรงเรียนวนิิตศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์

64 12308 นายอภิวฒัน์  นาํแก่ง  นางสาว วภิวานี  นาํแก่ง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั

65 12777 นางอรพิน  เชาวปราชญข์นัติ  นางสาว ปริชญา  เชาวปราชญข์นัติโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

66 9480 นายอิทธิพล  โปรเฑียรณ์  นาย ภาคพล  โปรเฑียรณ์ โรงเรียนสุรศกัดิมนตรี

รวม 66 ราย

ระดบัชนั มธัยมศึกษาปีที 6

ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

1 12528 นางกนกพร  ยมิประสพสุข  นางสาว กวนิทิพย ์ จิรดี โรงเรียนศึกษานารี

2 17484 นายกฤษณะ  เพช็รสังวาลย์  นาย กฤษณ์  เพช็รสังวาลย์ โรงเรียนปทุมคงคา

3 12719 นางกอปร์วดี  วชิยัยะ  นางสาว ภทัรวดี  วชิยัยะ โรงเรียนอสัสัมชญั คอนแวนต์



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

4 12748 นางกิตติพรรณ  ตณัฑโกไศย  นาย วศิรุต  ตณัฑโกไศย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

5 11685 นางกิตติมา  สิทธานนท์  นางสาว พชัมน  สิทธานนท์ โรงเรียนราชินี

6 11113 นางจนัทรจิรา  หลวงนา  นางสาว ธญัสินี  หลวงนา โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั

7 12709 นายจินดา  ลิมเจริญกิจ  นางสาว ณชัชา  ลิมเจริญกิจ โรงเรียนสตรีวทิยา

8 10091 นายชยัโรจน์  ยอดแกว้  นางสาว อญัชิสา  ยอดแกว้ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

9 1555 นายชินกร  หงษด์วง  นางสาว ปัทมา  หงษด์วง โรงเรียนบางบวัทอง

10 13630 นายชุติชยั  ธรรมมนตรี  นางสาว บุญญาพร  ธรรมมนตรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา2

11 14225 นายโชคชยั  คงกะพนัธ์  นางสาว รัตติยา  คงกะพนัธ์ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม

12 12130 นายณรงค ์ เพญ็ศกัดิสงวน  นางสาว กนัตา  เพญ็ศกัดิสงวน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

13 13024 นายณรงค ์ รอดคง  นาย วรยศ  รอดคง โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภฯ์

14 8161 นางณฏัฐก์ญัญา  ภาษิต  นาย ปณิธิ  โตสะอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั

15 12851 นางสาวณทัภาดา  โตมานิตย์  นางสาว ณทัสุภา  โตมานิตย์ โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิยา

16 13531 นายดาํรงศกัดิ  เจริญพงพนัธ์ุ  นางสาว อญัชิสา  เจริญพงพนัธ์ุ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

17 8013 นายแต่ง  ฉุยเนย  นางสาว กิติญา  ฉุยเนย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

18 4438 นายทรงพล  ฉตัรสูงเนิน  นางสาว โสภิดา  ฉตัรสูงเนิน โรงเรียนศึกษานารี

19 8210 นายทินกร  บริบูรณธนา  นางสาว ธนพร  บริบูรณธนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม

20 11722 นายธงชยั  วรรณทอง  นาย ธราดล  วรรณทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั

21 11729 นายธวชัชยั  ทงัสุวรรณ์  นาย ธีรภทัร์  ทงัสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา

22 13360 นายนพดล  อินทรสาลี  นาย นพณฐั  อินทรสาลี โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั

23 8935 นายนพดล  สีดาพนัธ์  นาย กฤษฎา  สีดาพนัธ์ โรงเรียนทวธีาภิเศก

24 10580 นายนพดล  ช่วยคิด  นาย ธนากร  ช่วยคิด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

25 9464 นางนนัทิวฒัน์  สุขเข  นาย พิชชาภคั  สุขเข โรงเรียนเซนตค์าเบรียล

26 15117 นายนิพนธ์  ศรีบุญ  นาย สุเมธี  ศรีบุญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

27 12159 นายนิวตั  หวานสูงเนิน.  นางสาว สุธารัตน์  หวานสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

28 13367 นายบุญฤทธิ  รัตนนุกลู  นางสาว ชญานุตม ์ รัตนนุกลู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ

29 7597 นายบุญเลิศ  ใจมนั  นางสาว เกษลา  ใจมนั โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

30 12832 นางประภารดี  สวา่งศรี  นางสาว กนกพร  ชืนบาน โรงเรียนอมัพรไพศาล

31 15639 นายประสิทธิ  รุจิโรจน์วงศ์  นางสาว จิตพิสุทธิ  รุจิโรจน์วงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

32 14173 นายปรีชา  แกว้ดวงตา  นางสาว อจัฉรียา  แกว้ดวงตา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

33 12259 นายปัญญา  คาํพนัธ์ุ  นางสาว ปรียาภรณ์  คาํพนัธ์ุ โรงเรียนผกัไห่ สุทธาประมุข

34 11208 นางปัทมา  สังขกุลมาลา  นาย ธนพล  สังขกุลมาลา โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม

35 12051 นายพงษศ์กัดิ  ละมูนกิจ  นางสาว พชัชา  ละมูนกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

36 1995 นางสาวพรชนก  ทงัพรม  นางสาว จารุวรรณ  บุญมี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

37 13043 นายพรชยั  เก็ตสะวา  นางสาว ณชัชา  เก็ตสะวา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

38 14369 นางพรทิพย ์ ม่วงหวงั  นาย อดิรุจน์  ม่วงหวงั โรงเรียนอนุราชประสิทธิ



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

39 9465 นายพินิจ  ลาํสันต์  นางสาว นพวรรณ  ลาํสันต์ โรงเรียนศึกษานารี

40 13731 นายพิศิษฏ ์ ปลอดโปร่ง  นาย ธราธร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนสมุทรปราการ

41 11774 นายภาณุวฒัน์  นิศารัตนชยั  นาย ณฐัพล  นิศารัตนชยั โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

42 10159 นายภิญโญ  แจง้เจริญ  นางสาว กาญจนา  แจง้เจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล

43 13667 นายมานพ  สร้อยสน  นางสาว สุดารัตน์  สร้อยสน โรงเรียนโกศลภทัรวทิย์

44 14356 นางมุกดา  เตชานุวตัร์  นางสาว มทัยา  เตชานุวตัร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

45 10255 นางรัตตินนัท ์ อคัรรุจน์เจริญ  นางสาว มนธิชา  ศรีรัตนะ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

46 12716 นางรุ่งทิพย ์ จตุพฤกษ์  นาย ญาณธร  จตุพฤกษ์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

47 9681 นางลออ  เนาวรุ่์งโรจน์  นางสาว ภคนนัท ์ เนาวรุ่์งโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

48 9199 นายวฒันชยั  ธรรมวไิลวฒัน์  นางสาว นุชวรา  ธรรมวไิลวฒัน์ โรงเรียนราชินี

49 12331 นายวทิยา  ศิริบุตร  นาย ปวริศร์  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวทิยา

50 12411 นายวรัิตน์  ขนัตี  นางสาว อรจิรา  ขนัตี โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั

51 15931 นายวโิรจน์  ฉลาดสุนทรวาที  นางสาว พิชชาภา  ฉลาดสุนทรวาทีโรงเรียนสตรีนนทบุรี

52 10449 นางวรีวรรณ  พนัธ์อารมย์  นาย ระติ  พนัธ์อารมย์ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม

53 14476 นายวรีะ  พิลาแกว้  นางสาว วรรณพร  พิลาแกว้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล

54 15459 นางศรีจนัทร์  อินรักษา  นางสาว ณฐัณิชา  พะตะวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

55 13158 นางศรีไพร  วาดี  นางสาว ณิศรา  วาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

56 16663 นางศรีสุดา  หตัถเสรีพงษ์  นางสาว นทัธมน  หตัถเสรีพงษ์ โรงเรียนราชินี

57 11423 นางศิริลกัษณ์  ณ เชียงใหม่  นาย ยศวริศ  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

58 5839 นายศิลป์  สพานรัตน์  นางสาว ภทัรนนัท ์ สพานรัตน์ โรงเรียนกสิณธร (เซนตปี์เตอร์)

59 10401 นายสณฑณ์รงค ์ เผอืกม่วงศรี  นาย ภทัสณฑ ์ เผอืกม่วงศรี โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์

60 1956 นายสมชยั  ทนัสมยั  นาย ชาญชยั  ทนัสมยั โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ ์ฯ

61 11068 นายสมชาย  โรมพนัธ์  นาย ณฐัพล  โรมพนัธ์ โรงเรียนบางกะปิ

62 4899 นายสมศกัดิ  ปรีชาชีววฒัน์  นางสาว มาลิสา  ปรีชาชีววฒัน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

63 8148 นายสมศกัดิ  มีสวสัดิ  นางสาว อติกานต ์ มีสวสัดิ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

64 15371 นายสุขมุ  การะเวก  นางสาว ภคัจิรา  การะเวก โรงเรียนราชินี

65 12880 นางสุนีย ์ เผอืกขาว  นางสาว สุพิชชา  เผอืกขาว โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2

66 11523 นายสุรศกัดิ  มานมูเลาะ  นางสาว สัชฌกร  มานมูเลาะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี

67 9198 นายสุรินทร์  ตงัพิพฒัน์สถาพร  นางสาว สาริษฐ ์ ตงัพิพฒัน์สถาพรโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั

68 10776 นายสุรินทร์  เจริญจิตร์  นาย อลงกรณ์  เจริญจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

69 12347 นายสุวฒัน์  กลาํคาํ  นางสาว ภทัรศยา  กลาํคาํ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

70 9172 นายอภิชาติ  ศรีเวชดิษฐ์  นาย ธนบูรณ์  ศรีเวชดิษฐ์ โรงเรียนมาลาสวรรคพ์ิทยา

71 9978 นายอภิรมณ์  เนตรแกว้.  นาย บุญญาฤทธิ  เนตรแกว้ โรงเรียนบางบวัทอง

72 14757 นางอภิรมย ์ เขียวไพฑูรย์  นาย มาวนิ  เขียวไพฑูรย์ โรงเรียนอสัสัมชญั

73 9433 นายอาคม  บุญวาสนา  นางสาว อคัรยา  บุญวาสนา โรงเรียนสารวทิยา



ลาํดบั ทะเบียน ชือสมาชิก ชือผูรั้บทุน ชือสถานศึกษา

74 11191 นายอาํนาจ  แฉกพิมาย  นาย ศุภณฐั  แฉกพิมาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี

รวม 74 ราย





































)



)

พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม)





โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน



พระตาํหนกัสวนกหุลาบมธัยม)





)



ในพระราชูปถมัภฯ์



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี




