


รายช่ือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------------------------- 

หน้า ๑ 
 

 
กลุ่มที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๑๑ คน 

ล าดับ ชื่อ -สกุล โรงเรียน สังกัด  
๑ ด.ญ.ณัฐณิชา  โกอินต๊ะ ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา กก. ตชด. ๑๑ 
๒ ด.ญ.วรภรณ ์ บัวแปลง ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา กก. ตชด. ๑๑ 
๓ ด.ญ.สุนิดา เสน่ห ์ ตชด.บ้านหางแมว กก. ตชด. ๑๑ 
๔ ด.ญ.ปนัดดา  นนท์ศิร ิ ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ กก. ตชด. ๑๑ 
๕ ด.ญ.สุพรรษา  นิคาโม ตชด.การบินไทย กก. ตชด. ๑๒ 
๖ ด.ญ.นภัสร  พิมพา ตชด.บ้านเขาสารภี กก. ตชด. ๑๒ 
๗ ด.ญ.อรวรรณ  เนียมประดิษฐ์ ตชด.บ้านเขาสารภี กก. ตชด. ๑๒ 
๘ ด.ญ.กัญจนพร  สาวก ตชด.บ้านนายาว กก. ตชด. ๑๒ 
๙ ด.ญ.ศวิตรี  แก้วกลม ตชด.บ้านน ้าอ้อม กก. ตชด. ๑๒ 

๑๐ ด.ช. กิตติชัย  หัสดง ตชด.บ้านน ้าอ้อม กก. ตชด. ๑๒ 
๑๑ ด.ญ.ฐานิดา  วาดถนน ตชด.บ้านน ้าอ้อม กก. ตชด. ๑๒ 
๑๒ ด.ญ.ทักษพร  แสงสว่าง ตชด.ประชารัฐบ้ารุง ๑ กก. ตชด. ๑๒ 
๑๓ ด.ช. ทรงสิทธิ์  เนื่องนา ตชด.ประชารัฐบ้ารุง ๑ กก. ตชด. ๑๒ 
๑๔ ด.ญ.อารีรัตน์  อุดง ตชด.วังศรีทอง กก. ตชด. ๑๒ 
๑๕ ด.ญ.โสรญา เชื อปิล๊อก ตชด.บ้านปิล๊อกค่ี กก. ตชด. ๑๓ 
๑๖ ด.ช. อนุกูล ชุติตากรกนก ตชด.บ้านปิล๊อกค่ี กก. ตชด. ๑๓ 
๑๗ ด.ญ.ปรียา ธีรภูผา ตชด.วิจิตรวิทยาคาร กก. ตชด. ๑๓ 
๑๘ ด.ญ.ส้มโอ - ตชด.วิจิตรวิทยาคาร กก. ตชด. ๑๓ 
๑๙ ด.ญ.รัตนาภรณ์ กิตติพงไพร ตชด.สุนทรเวช กก. ตชด. ๑๓ 
๒๐ ด.ญ.สาวแก้ว ทวีเลิศเดชา ตชด.สุนทรเวช กก. ตชด. ๑๓ 
๒๑ ด.ช. เกรียงไกร ปานเหลือง ตชด.สุนทรเวช กก. ตชด. ๑๓ 
๒๒ ด.ญ.ภัทรสยา อินทร์บัว ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล กก. ตชด. ๑๓ 
๒๓ ด.ญ.แสงดาว นาสวนสถิต ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล กก. ตชด. ๑๓ 
๒๔ ด.ช. เติมพงษ์ อินทร์บัว ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล กก. ตชด. ๑๓ 
๒๕ ด.ญ.ดลพร เสนาธรรม ตชด.นเรศวรป่าละอู กก. ตชด. ๑๔ 
๒๖ ด.ญ.ศิริพร ปรอดโปร่ง ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กก. ตชด. ๑๔ 
๒๗ ด.ช. ธีระพัฒน์ นวลอนันต์ ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ กก. ตชด. ๒๑ 
๒๘ ด.ช. พงษ์สิทธิ์ วิกาสอน ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ กก. ตชด. ๒๑ 
๒๙ ด.ญ.จิราภัค ปุละโก ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ กก. ตชด. ๒๑ 
๓๐ ด.ญ.ลักษิกา จินดาพงศ์ ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ กก. ตชด. ๒๑ 
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ล าดับ ชื่อ -สกุล โรงเรียน สังกัด  
๓๑ ด.ช. สุรเชษฐ์ ลักขษร ตชด.บ้านโคกแสลง กก. ตชด. ๒๑ 
๓๒ ด.ญ.ภรรณ์ธนภรณ์ เหลามี ตชด.บ้านโคกแสลง กก. ตชด. ๒๑ 
๓๓ ด.ญ.ชลภัทร ฤทธิ์กล้า ตชด.บ้านช้าปะโต กก. ตชด. ๒๑ 
๓๔ ด.ญ.มณีรัตน์ ภูษาแก้ว ตชด.บ้านตาแตรว กก. ตชด. ๒๑ 
๓๕ ด.ช. ธีรภัทร์ สุนชัย ตชด.บ้านตาแตรว กก. ตชด. ๒๑ 
๓๖ ด.ญ.พีรชยา บานชื่น ตชด.บ้านรุน กก. ตชด. ๒๑ 
๓๗ ด.ญ.สุพิชญา สุขไกร ตชด.บ้านรุน กก. ตชด. ๒๑ 
๓๘ ด.ช. ฉัตรดนัย ตั งอยู่ ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ กก. ตชด. ๒๑ 
๓๙ ด.ญ.วิรดา พริ งเพราะ ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ กก. ตชด. ๒๑ 
๔๐ ด.ช. อนุชิต กล้าหาญ ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง กก. ตชด. ๒๑ 
๔๑ ด.ช.วันชัย ศรีสังข์ ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง กก. ตชด. ๒๑ 
๔๒ ด.ญ.จินธนา พันดี ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง กก. ตชด. ๒๑ 
๔๓ ด.ญ.ปาริตา ยืนมั่น ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร กก. ตชด. ๒๒ 
๔๔ ด.ญ.ปิยะธิดา รักวงค์ษา ตชด.บ้านตาเอ็ม กก. ตชด. ๒๒ 
๔๕ ด.ช. ภูมิรพี โพธิ์ทอง ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์  กก. ตชด. ๒๒ 
๔๖ ด.ช. ธนาธิป ปัญญาทอง ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์  กก. ตชด. ๒๒ 
๔๗ ด.ญ.อารดา วังมา  ตชด.บ้านหนองใหญ่ กก. ตชด. ๒๒ 
๔๘ ด.ช. ณัฐภัทร ใจสุข ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย กก. ตชด. ๒๒ 
๔๙ ด.ญ.ณัฐชา มิ่งทอง ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย กก. ตชด. ๒๒ 
๕๐ ด.ญ.นัฐธิดา เกษี ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา กก. ตชด. ๒๒ 
๕๑ ด.ญ.อกนิษฐ์ ไชยถา  ศกร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา (ดงตาหวาน) กก. ตชด. ๒๒ 
๕๒ ด.ช. เนติภูมิ สิทธิ ตชด.การท่าอากาศยานฯ (ขยายโอกาส) กก. ตชด. ๒๓ 
๕๓ ด.ช. ณัฐฏ์กรณ์ พูลพะเนียด ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ กก. ตชด. ๒๓ 
๕๔ ด.ญ.ปวรรัตน์ ค้าเถื่อน ตชด.ชูทิศวิทยา กก. ตชด. ๒๓ 
๕๕ ด.ญ.พัชรินทร์ มาตโสภา ตชด.บ้านนาสามัคคี กก. ตชด. ๒๓ 
๕๖ ด.ญ.นภัสรว ีเสือเฒ่า ตชด.บ้านนาสามัคคี กก. ตชด. ๒๓ 
๕๗ ด.ญ.ปภาวรินทร์ โพธิ์พุ่ม ตชด.บ้านหนองดู่ กก. ตชด. ๒๓ 
๕๘ ด.ญ.ฐิดาพร ศรีมุกดา ตชด.บ้านหนองดู่ กก. ตชด. ๒๓ 
๕๙ ด.ช. ฉันทวัฒน์ ผันผ่อน ตชด.บ้านหาดทรายเพ กก. ตชด. ๒๓ 
๖๐ ด.ญ.ขวัญหทัย สุวรรณศรี ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี กก. ตชด. ๒๓ 
๖๑ ด.ญ.ชลลดา ขุนหมื่นวงศ์ ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม กก. ตชด. ๒๓ 
๖๒ ด.ญ.ปภาวรินทร์ ศรีชนะ ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง กก. ตชด. ๒๓ 
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๖๓ ด.ญ.พุทธนันท์ สิริพิสุทธิ์สกุล ตชด.บ้านวังชมภ ู กก. ตชด. ๒๔ 
๖๔ ด.ญ.พิชญาภัค นาเขียว ตชด.บ้านห้วยเป้า กก. ตชด. ๒๔ 
๖๕ ด.ช. กฤษฎา อัคฮาด ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม กก. ตชด. ๒๔ 
๖๖ ด.ช. รณพัสดุ์ สุระจิตร์ ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม กก. ตชด. ๒๔ 
๖๗ ด.ญ.ธนัญชนก ทิพย์เนตร ตชด.บ้านโป่งตะแบก กก. ตชด. ๓๑ 
๖๘ ด.ญ.สุกัญญา ตาวันดี ตชด.บุญธรรม-บุญพริ ง กก. ตชด. ๓๑ 
๖๙ ด.ช. ชุติเทพ ศรีประไหม ตชด.อาทรอุทิศ กก. ตชด. ๓๑ 
๗๐ ด.ช. เจตนิพิฐ หอมสมบัติ ตชด.อาทรอุทิศ กก. ตชด. ๓๑ 
๗๑ ด.ญ.อารีรัตน์ ตาหมี่ ตชด.เทคนิคดุสิต กก. ตชด. ๓๒ 
๗๒ ด.ญ.พัชรา วิเศษงามจรูญ ตชด.สังวาลย์วิท ๘  กก. ตชด. ๓๒ 
๗๓ ด.ญ.สมิตา เยเบียง ตชด.สังวาลย์วิท ๘  กก. ตชด. ๓๒ 
๗๔ ด.ช. สมศักดิ์ ลีนันชัชวาลชัย ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา กก. ตชด. ๓๒ 
๗๕ ด.ช. จตุรพร วุ้ยยื อ ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ กก. ตชด. ๓๓ 
๗๖ ด.ญ.นารี ชาติชูศิร ิ ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ กก. ตชด. ๓๓ 
๗๗ ด.ญ.ปิยพร อ้ารุงสาคร ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ กก. ตชด. ๓๓ 
๗๘ ด.ญ.อ้าไพ จะโล ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ กก. ตชด. ๓๓ 
๗๙ ด.ญ.มนธิดา สากลบูชา ตชด.บ้านแม่ลอง กก. ตชด. ๓๓ 
๘๐ ด.ญ.ถิรดา วาสนาดีเลิศ ตชด.บ้านแม่ลอง กก. ตชด. ๓๓ 
๘๑ ด.ญ.เยาวลักษณ์ เลาดี ตชด.บ้านหนองแขม กก. ตชด. ๓๓ 
๘๒ ด.ช. กรกฎ อมรใฝ่จ้าเริญ ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ กก. ตชด. ๓๓ 
๘๓ ด.ญ.สุธิตา กมลสุขด้ารงพร ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่งเลา กก. ตชด. ๓๓ 
๘๔ ด.ญ.ณัฐรตา จิตใจเลิศงาม ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่งเลา กก. ตชด. ๓๓ 
๘๕ ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ขจรชีพสิงขร ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ (บ้านแพะ) กก. ตชด. ๓๔ 
๘๖ ด.ญ.วชิรญาณ์ ยอดแก้วอธิฐาน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร กก. ตชด. ๓๔ 
๘๗ ด.ญ.จันทพร วนาเฉลิมพจน์ ตชด.บ้านกามาผาโด้ กก. ตชด. ๓๔ 
๘๘ ด.ญ.อัยยาวีร์ วิวัฒน์ไพรอุดม ตชด.บ้านกามาผาโด้ กก. ตชด. ๓๔ 
๘๙ ด.ญ.กรรณิการ์ ชัยดลธรรม ตชด.บ้านกามาผาโด้ กก. ตชด. ๓๔ 
๙๐ ด.ญ.สิรินดา ฉัตรรัตนาเหม ตชด.บ้านแม่กลองคี กก. ตชด. ๓๔ 
๙๑ ด.ญ.ชลิตา ปริยาภัทธสกุล ตชด.บ้านแม่กลองคี กก. ตชด. ๓๔ 
๙๒ ด.ญ.กนกพร สุดโสภาคีรี ตชด.บ้านแม่กลองคี กก. ตชด. ๓๔ 
๙๓ ด.ญ.ชีวาพร จิตต์อร่ามคีรี ตชด.ศาสตราจารย์ส้าเภา-ไพวรรณ วรางกูร กก. ตชด. ๓๔ 
๙๔ ด.ช.มนัส อาชาสามัคคี ตชด.หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  กก. ตชด. ๓๔ 
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๙๕ ด.ญ.จันจิรา เจริญสวัสดิ์พันธ์  ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ  กก. ตชด. ๓๔ 
๙๖ ด.ญ.สุภาพร ครองบังอาจ ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ  กก. ตชด. ๓๔ 
๙๗ ด.ช.วิจิตร รุ่งอรุณแสงสกุล ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย  กก. ตชด. ๓๔ 
๙๘ ด.ช.กาแฮ เอื อชินสรนันท์ ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย  กก. ตชด. ๓๔ 
๙๙ ด.ญ.ทักษพร เชิดชูคีรีมาศ ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา  กก. ตชด. ๓๔ 

๑๐๐ ด.ญ.สุธาวี มรดกพนา ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๑ ด.ญ.สุปวิณ์ เกษตรานุภาพ ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๒ ด.ญ.จันทนา วนาอาทิตย์  ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๓ ด.ช.เอกสิทธิ์ วงศ์จันหอม  ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๔ ด.ช.สุรพล วลิาสไผ่เงิน ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๕ ด.ญ.กมลวรรณ รักษ์ธรรมชาติ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี  กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๖ ด.ญ.กานต์สินี นราวิทูรภัทร ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๗ ด.ญ.นฤสรณ์ ภาวกรหิรัญ ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง กก. ตชด. ๓๔ 
๑๐๘ ด.ญ.ฮาฟีซัน  บูละ ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ กก. ตชด. ๔๑ 
๑๐๙ ด.ช. วันรชัย  ส้มเกตุ   ตชด.บ้านกอเตย กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๐ ด.ช.  จตุพร  พลายด้วง ตชด.บ้านกอเตย กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๑ ด.ญ. ศรุตา  ลิกขะไชย ตชด.บ้านกอเตย กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๒ ด.ญ.กัญญา  ศักดา ตชด.บ้านคลองวาย กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๓ ด.ญ.ปัณณพร  บัวสุวรรณ ตชด.บ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์) กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๔ ด.ญ.วิภาพร  มณีรัตน์ ตชด.บ้านพันวาล กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๕ ด.ช.เตชินท ์ ปัญหา ตชด.บ้านพันวาล กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๖ ด.ช.วชัรพล  ศรีแดง ตชด.บ้านยางโพรง กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๗ ด.ญ.อติพร  แช่มชื่น ตชด.บ้านยางโพรง กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๘ ด.ญ. อรวรรณ  แก่สูงเนิน ตชด.บ้านสวนเพชร กก. ตชด. ๔๑ 
๑๑๙ ด.ช. ธนกฤษ  พรมเพ็ชร ตชด.สันตินิมิตร กก. ตชด. ๔๑ 
๑๒๐ ด.ช. สวุพิชญ์  สาระธี ตชด.สันตินิมิตร กก. ตชด. ๔๑ 
๑๒๑ ด.ญ.ปริฉัตร  วาปีโท ตชด.สันตินิมิตร กก. ตชด. ๔๑ 
๑๒๒ ด.ญ.แพรวา  แก้วมหิงษ์ ตชด.สิริราษฎร ์ กก. ตชด. ๔๑ 
๑๒๓ ด.ญ.ชุติมณฑน์  แก้วเจริญ ตชด.สิริราษฎร ์ กก. ตชด. ๔๑ 
๑๒๔ ด.ญ.กนกวรรณ  ทองยัง ตชด.สิริราษฎร ์ กก. ตชด. ๔๑ 
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๑๒๕ ด.ช. กฤษฎา ทรงนาศึก ตชด.บ้านเขาวัง กก. ตชด. ๔๒ 
๑๒๖ ด.ญ.ลีน่า มนัสตูล ตชด.บ้านเขาวัง กก. ตชด. ๔๒ 
๑๒๗ ด.ญ.ณัฐธิดา เสียงเพราะ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ กก. ตชด. ๔๒ 
๑๒๘ ด.ญ.อริสา ดวงจันทร์  ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ กก. ตชด. ๔๒ 
๑๒๙ ด.ญ.อินทิรา แก้วบัวรัต ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี กก. ตชด. ๔๒ 
๑๓๐ ด.ช. ภาณุวัฒน์ ราชจินดา ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง กก. ตชด. ๔๒ 
๑๓๑ ด.ญ.ลดาวัลย ์ แก้วสิน ตชด.เชิญ  พิศลยบุตร กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๒ ด.ญ.แพรมณี  ศรีอุดม ตชด.เชิญ  พิศลยบุตร กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๓ ด.ช. อดิเทพ  หนูสวัสดิ์ ตชด.บ้านควนตะแบก กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๔ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  รักชุม ตชด.บ้านควนตะแบก กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๕ ด.ญ.นลินญา  ทองกัน ตชด.บ้านควนตะแบก กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๖ ด.ญ.เพ็ญพิชชา  มะหงี่เร๊ะ ตชด.บ้านชายควน กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๗ ด.ช.สุเมธ  พรหมฤทธิ์ ตชด.บ้านชายควน กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๘ ด.ญ.สลิลลา  พรมจรรย์ ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๓๙ ด.ญ.กมลฉัตร  พรหมคง ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๐ ด.ญ.หนึ่งฤทัย  สุวรรณรักษา ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๑ ด.ช.บาซิล  หมัดโสะ ตชด.บ้านบาโรย กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๒ ด.ญ.ภัทรวด ี ปาลเมือง ตชด.บ้านบาโรย กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๓ ด.ญ.ขนิษฐา  ดวงสุวรรณ ตชด.บ้านบาโรย กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๔ ด.ช.อานัส  ปูซุ ตชด.บ้านหาดทราย กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๕ ด.ช.พีรวิชญ ์ มากมูล ตชด.บ้านหินจอก กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๖ ด.ช.ธนพล  เพชรรัตน์แจ้ง ตชด.บ้านหินจอก กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๗ ด.ญ.สุชานันท ์ เรืองพุฒ ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๘ ด.ญ.ภัศรา  บัวเนี่ยว ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๔๙ ด.ญ.อนันตญา  บัวเนี่ยว ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ กก. ตชด. ๔๓ 
๑๕๐ ด.ญ.ภัทรวด ี หลู่หล่้า ตชด.สันติราษฎร์ประชาบ้ารุง กก. ตชด. ๔๓ 
๑๕๑ ด.ญ.กนกวรรณ  ไชยวงศ์ ตชด.สื่อมวลชนกีฬา กก. ตชด. ๔๓ 
๑๕๒ ด.ญ.นฤสรณ์  โกมณี ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ กก. ตชด. ๔๔ 
๑๕๓ ด.ญ.กชกร เพเมีย ตชด.บ้ารุงที่ ๘๗ สพป.เชียงราย  เขต ๓ 
๑๕๔ ด.ญ.เจนลังกา แซ่ย่าง ตชด.สมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย  เขต ๔ 
๑๕๕ ด.ญ.จิตรานุช  อ้ารุงพนม หมู่บ้านสหกรณ์ ๒ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
๑๕๖ ด.ญ.ศศิภา  อยู่สุข หมู่บ้านสหกรณ์ ๒ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
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๑๕๗ ด.ญ.จันทร์สุดา  มอแฮ รัปปาปอร์ต (ตชด.บ้ารุงที่ ๙๒) สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
๑๕๘ ด.ญ.จิราภา มิตรสาธิต บ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ 
๑๕๙ ด.ญ.ชนธัญ มงคลวาท บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
๑๖๐ ด.ญ.ขวัญจิรา ถามูล บ้านขุนแม่หยอด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
๑๖๑ ด.ญ.สุภาพร ก้อนเงินคีรี ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๒ ด.ช. เอกภพ พุทธธรรมยศ ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๓ ด.ช. ดนุสรณ์ คงสีสวยคีรี ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๔ ด.ญ.ประภาพร  เดชนภัค ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๕ ด.ญ.อินทิรา โสดาสมาธิ บ้านพะเด๊ะ สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๖ ด.ญ.ปภาวรินท์ ชาญวนา บ้านพะเด๊ะ สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๗ ด.ญ.นุจรี สิทธิเวช บ้านพะเด๊ะ สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๘ ด.ญ.ฐิติวรดา อรจง บ้านแม่ระเมิง สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๖๙ ด.ญ.อ้าพร วงศ์เกริก บ้านแม่ระเมิง สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๐ ด.ญ.มะลิ แสงจันทร์อ้าไพ บ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๑ ด.ญ.ดารารัตน์ ศักดิ์ศรีจินดา บ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๒ ด.ญ.สุรีพร รุ้งแก้วงาม บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๓ ด.ญ.ดาริกา มะพร้าวอ่อน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๔ ด.ญ.มึทู ห้วยไพจิตร บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๕ ด.ญ.นัยน์ปพร สันติดงสกุล บ้านแม่อมกิ สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๖ ด.ญ.อังคณา คีรีบริสุทธิ์ บ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน) สพป.ตาก เขต ๒ 
๑๗๗ ด.ญ.สุธีกานต์ กรุงไกรจักร ตชด.บ้านยูงงาม สพป.นครศรธีรรมราช เขต ๒ 
๑๗๘ ด.ช.ภัทราวธุ คุดทะการ ตชด.บ้านไร่ยาว สพป.นครศรธีรรมราช เขต ๒ 
๑๗๙ ด.ญ.อัจฉรา อินทจันทร์ ตชด.บ้านไร่ยาว สพป.นครศรธีรรมราช เขต ๒ 
๑๘๐ ด.ช.อัษฎานุวัฒน์ ฤทธิชัย ตชด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรธีรรมราช เขต ๓ 
๑๘๑ ด.ญ.วิศุรตา สุวรรณสะอาด ตชด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรธีรรมราช เขต ๓ 
๑๘๒ ด.ญ.ณัฐณิชา  นักบุญ คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
๑๘๓ ด.ญ.นัจญวา  เจ๊ะเต๊ะ บ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
๑๘๔ ด.ญ.ณัฐริน  มะซู บ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
๑๘๕ ด.ญ.รศรินทร์  เตะยาเล บ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
๑๘๖ ด.ญ.โซเฟียณี  อารงค์ บ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
๑๘๗ ด.ญ.นูรซูรียาฮาสีกีม  มะเซ็ง บ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
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๑๘๘ ด.ญ.วธัญญา  ศรีรัตน์ วัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
๑๘๙ ด.ญ.วรางคณา  คิ วด้า วัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
๑๙๐ ด.ญ.สุพัตรา  ข้าเล็ก วัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
๑๙๑ ด.ช.ปรมัตถ์ เครือมุกธิเบศร์ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๒ ด.ญ.กนกขวัญ แสนสุภา บ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๓ ด.ช.กิตติวัตร อุดเต็น บ้านขุนน ้าน่าน สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๔ ด.ญ.นันทิกานต์ ค้าแคว่น บ้านบ่อหลวง  สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๕ ด.ช.ศุภากร พิศจาร บ้านยอดดอยวัฒนา (ห้องเรียนสาขาน ้าหมาว) สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๖ ด.ญ.ธมนรัตน์ โวทาน บ้านสบมาง สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๗ ด.ญ.ภัทริกา ขยันกิจ บ้านสบมาง สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๘ ด.ญ.ทิพย์ธารา อุดเต็น บ้านสะปัน สพป.น่าน เขต ๒ 
๑๙๙ ด.ช.ณภัทร์ ค้ามงคล บ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต ๒ 
๒๐๐ ด.ญ.เกตน์นิภา ท้าวคาม บ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต ๒ 
๒๐๑ ด.ช.นนท์ปวิช เกษมปทัยากุล บ้านห่างทางหลวง สพป.น่าน เขต ๒ 
๒๐๒ ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขาเหล็ก บ้านห่างทางหลวง สพป.น่าน เขต ๒ 
๒๐๓ ด.ช. สิทธชิาติ ด้ารงรักชาติ บ้านจอซิเดอเหนือ (ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๒๐๔ ด.ญ.กัณณิกา  พิมานเพริศ บ้านผาเยอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๒๐๕ ด.ญ.ณีรนุช  อมรใฝ่ทรงกิจ บ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๒๐๖ ด.ญ.มณฑกานต์  พาวี บ้านเลโคะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๒๐๗ ด.ญ.สุรารักษ์  สมบัติทองแท้ บ้านเลโคะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๒๐๘ ด.ญ.ศิริกัญญา สังมีแสง บ้านในวง อบจ. ระนอง 
๒๐๙ ด.ญ.ทรรศนีย์ ดิลกโรจน์ ตชด.บ้านมอเกอร์ อบต. พบพระ 
๒๑๐ ด.ช.ชชูาติ จิตรจงคีรี ตชด.บ้านถ ้าเสือ อบต. พระธาตุผาแดง 
๒๑๑ ด.ญ.พุฒิ ถนอมวงศ์ศรี ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ อบต. โมโกร  
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หน้า ๘ 
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ล าดับ ชื่อ -สกุล  โรงเรียน สังกัด 
๑ สามเณรจีรศักดิ์ บุญดี วัดแก่นเหนือวิทยา เชียงราย 
๒ สามเณรศุพโชค ขิใสยา วัดครึ่งใต้วิทยา เชียงราย 
๓ สามเณรณัฐภัทร นางวงค์ วัดครึ่งใต้วิทยา เชียงราย 
๔ สามเณรเจนณรงค์ ปาประมูล วัดครึ่งใต้วิทยา เชียงราย 
๕ สามเณรกิตติกร ปั๋นแก้ว วัดเจดีย์หลวงวิทยา เชียงราย 
๖ สามเณรบดินทร์ ปินตา วัดดงชัยพิทยา เชียงราย 
๗ สามเณรรณกร ยวง วัดป่างิ วปริยัติศึกษา เชียงราย 
๘ สามเณรณัฐพนธ์ สุขหอม วัดป่าตาลใต้ เชียงราย 
๙ สามเณรอรรถพล กันทะจิตร์ วัดสันหนองบัววิทยา เชียงราย 

๑๐ สามเณรปัฐวิกรณ์ พันอาทิตย์ วัดสันหนองบัววิทยา เชียงราย 
๑๑ สามเณรจิราเจตน์ อุดมพันธ์ วัดอ้ามาตย์วิทยา เชียงราย 
๑๒ สามเณรศิลป์ชัย จันธิยะ วัดอ้ามาตย์วิทยา เชียงราย 
๑๓ สามเณรอนุวรรตน์ แซ่เล่า โสภณจริยธรรมฯ เชียงราย 
๑๔ สามเณรนนทวัฒน์ สุวรรณดี โสภณจริยธรรมฯ เชียงราย 
๑๕ สามเณรการาญญู แซ่ว่าง โสภณจริยธรรมฯ เชียงราย 
๑๖ สามเณรชนัญญู ยะปัญญา เชียงกลางปริยัติศึกษา น่าน 
๑๗ สามเณรภูวนัย สิทธิ เชียงกลางปริยัติศึกษา น่าน 
๑๘ สามเณรกิตติพงษ์ ราชภัณฑ์ ดอนมงคลสันติสุขวิทยา น่าน 
๑๙ สามเณรวิทวัส อะทะ นันทบุรีวิทยา น่าน 
๒๐ สามเณรณรัณทิชาณัฐ ยะแสง นันทบุรีวิทยา น่าน 
๒๑ สามเณรจิรวัฒน์ ชัยวงค์ ปริยัติธรรมวัดดอนไชย พะเยา 
๒๒ สามเณรเจษฎา จันทร์แสง ปริยัติธรรมวัดดอนไชย พะเยา 
๒๓ สามเณรกฤตภาส เชื ออินต๊ะ ราชคฤห์วิทยา พะเยา 
๒๔ สามเณรธนิตย์ กองอิ่น วัดนาปรังวิทยา พะเยา 
๒๕ สามเณรชัยวัฒน์ จุมปูนา วัดโพธาราม พะเยา 
๒๖ สามเณรอภิรักษ์ กุมใจ วัดม่วงชุมวิทยา พะเยา 
๒๗ สามเณรนฤเบศ จันทิมา ห้วยข้าวก่้าวิทยา พะเยา 
๒๘ สามเณรพลเชษฐ์ แซ่หมึก พุทธโกศัยวิทยา แพร่ 
๒๙ สามเณรสิรศักดิ์ แสนค้าลือ พุทธโกศัยวิทยา แพร่ 
๓๐ สามเณรณัฐวุฒิ นามปั๋น ร้องแหย่งวิทยาคม แพร่ 
๓๑ สามเณรกิตติพศ โกมด ร้องแหย่งวิทยาคม แพร่ 
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หน้า ๙ 
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ล าดับ ชื่อ -สกุล  โรงเรียน สังกัด 
๓๒ สามเณรนวล ดวงแก้ว ร้องแหย่งวิทยาคม แพร่ 
๓๓ สามเณรอภิชาติ ปะค้า วังฟ่อนวิทยา แพร่ 
๓๔ สามเณรสุรเดช แซ่ย่าง วังฟ่อนวิทยา แพร่ 
๓๕ สามเณรกฤตเมธ ค้านวน สัมฤทธิบุญวิทยา แพร่ 
๓๖ สามเณรอภิสิทธิ์ จันทวงศ์ เกาะคาปริยัติศึกษา ล้าปาง 
๓๗ สามเณรจิราณุวัฒน์ ข้าห้อง ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ล้าปาง 
๓๘ สามเณรชาตรี พัดแดง บ้านใหม่วิทยา ล้าปาง 
๓๙ สามเณรณัฐนันท์ พรมมาบุญ แม่ทะปริยัติศึกษา ล้าปาง 
๔๐ สามเณรวัฒนา นวลสุวรรณ วัดพระแก้วดอนเต้า ล้าปาง 
๔๑ สามเณรวุฒิเดช ศรีบุญเรือง ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ 
๔๒ สามเณรณัฐภัทร หาญกันทร์ ปริยัติเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ 
๔๓ ด.ญ.ฉันท์ชนก ชีหมื่อ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ กก. ตชด. ๓๒ 
๔๔ ด.ญ.ยุพิน อาเคอ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ กก. ตชด. ๓๒ 
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หน้า ๑๐ 
 

 
กลุ่มที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๕๐ คน 

ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 
๑ นางสาวสาวิตรี สีสิงห์ มัธยมพระราชทานนายาว กก.ตชด. ๑๒ 
๒ นายศิวกร  ศรีจินดาคีรี บ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต ๒ 
๓ นางสาวทัศนีย์  ศรีสุขสันต์คีรี บ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต ๒ 
๔ นางสาวอ้าพร  ถวัลย์สุขศรี บ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต ๒ 
๕ นางสาวศศิวิมล กันยาตรี กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 
๖ นางสาวธิดารัตน์ รันชิตโคตร กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 
๗ นางสาวนภาพร ภูห้องใส ท่านผู้หญิงจันทิมา พ่ึงบารมี สพม. สกลนคร 
๘ นางสาวพรเทวา แสงพระเวช โพธิแสนวิทยา สพม. สกลนคร 
๙ นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ แม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 

๑๐ นางสาวธีราพร เจริญเดช แม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 
๑๑ นางสาวนีราวรรณ โพธิพงค์ แม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 
๑๒ นายอชิตพล สามฮ่อ แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๓ นางสาวจิรัญฐกาล สูญกิ่ง แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๔ นางสาวสุการัตน์ หน่อไม้หวาน แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๕ นางสาวดรัญรัตน์ ชาตรียินดี แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๖ นางสาวสุภาพร มะเชอพะ แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๗ นางสาวจิราวัลย์ กันตีมูล แม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 
๑๘ นายจักรพรรดิ อินใจค้า สองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๑๙ นางสาวนิภาพร ขวัญอรุณไพร สันติสุข สพม. เชียงใหม่ 
๒๐ นายปัญญา เสกสรรค์พนาไพร อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๑ นายวสุ ปันติ๊บ อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๒ นางสาวสุมิตา เสถียรคง อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๓ นางสาวอัมพิกา ถาสุวรรณ อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๔ นางสาวผ่องนภา เพียงขวัญหทัย อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๕ นางสาวทิพวัลย์ เสริมมติวงศ์ อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๖ นางสาวกัญญารัตน์ กิจจานุกิจศิลป์ อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๗ นางสาวอาทิตยา ผลวิญญู อมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 
๒๘ นางสาวสุทธิกานต์ แสงเฮ่อ ขุนยวมวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 
๒๙ นายวีรชัย หลองแก้ว เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๐ นายกาจกิจ สงสุวรรณ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๑ นางสาวธิดารัตน์ ทองฑีฆา ปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 
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หน้า ๑๑ 
 

 
กลุ่มที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๕๐ คน 

ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 
๓๒ นางสาววิมลพร พีระวุฒิทวีเดช ปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๓ นายสุรศักดิ์ ลาภอภิญญา  แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๔ นายกวินภพ นพมาศนิรันดร์ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๕ นายเจษฎากร สุนิธิมงคลชัย แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๖ นายพงษ์ศักดิ์ แสวงเสริมศิริ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๗ นางสาวกัญจนพร สุจริยาพงศ์พร แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๘ นางสาวทรายทอง สันติธานี สบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 
๓๙ นางสาวนุชสร เมืองพัฒนาไพร สบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 
๔๐ นางสาวเดือนเพ็ญ เขอะมา สบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 
๔๑ นายเนติชัย วงษ์ค้าภู ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๔๒ นายชฎายุ รัตนอันประเสริฐ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๔๓ นางสาวทิชากร บุตรซาว ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 
๔๔ นางสาววารินทร์ เธียรวิทยากิจ อุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 
๔๕ นางสาวญารินดา ศรีโสภาบุปผา อุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 
๔๖ นางสาวอณัฐฌา จันผง อุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 
๔๗ นางสาวน ้าทิพย์ คุณกรพิพัฒน์ อุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 
๔๘ นางสาวกันยา พนะสันต์ อุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 
๔๙ นางสาวกัญญาณัฐ ขาเหล็ก บ่อเกลือ สพม. น่าน 
๕๐ นายธีรวัฒน์ บัวเหล็ก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. น่าน 
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