-๒๔๕. ด.ญ.ณธิชา ษัษฐีสิต
๔๗. ด.ญ.ณัฎฐณิชชา ปานรอด
๔๙. ด.ญ.ณัฏฐธิดา ใจดี
๕๑. ด.ญ.ณัฐชยา ใจเย็น
๕๓. ด.ญ.ณัฐธิดา เหมาะสมัย
๕๕. ด.ช.ณัฐิวุฒิ เวฬุวนารักษ์
๕๗. ด.ญ.ณิชาพร พ่วงเพ็ชร
๕๙. ด.ญ.ตรีสุคนธ์ ไชยผา
๖๑. ด.ช.ติณณภพ เรืองเกิด
๖๓. ด.ช.เตวิช บุญมา
๖๕. ด.ช.ทรงธรรม ขจรเลิศไพศาล
๖๗. ด.ช.แทนคุณ สงบวาจา
๖๙. ด.ช.ธนธรณ์ อรุณฉาย
๗๑. ด.ช.ธนวัฒน์ บุปผาชาติ
๗๓. ด.ญ.ธมนกานต์ การดี
๗๕. ด.ญ.ธัญณิชา ขําคม
๗๗. ด.ญ.ธัญรดา ประเสริฐแท่น
๗๙. ด.ช.ธาริน บุตรสอน
๘๑. ด.ช.นฤเบศวร์ วงศ์เมือง
๘๓. ด.ญ.นวรัตน์ พรมแป้นดี
๘๕. ด.ช.นัธทวัฒน์ แจ่มกลาง
๘๗. ด.ญ.นันธิญาธร ยิ่งผล
๘๙. ด.ญ.นาขวัญ ยอดดําเนิน
๙๑. ด.ช.นาวิน ก๋งชิน
๙๓. ด.ญ.บัวพัทติยา แสงกล้า
๙๕. ด.ช.ปณิธาน มะนาตย์
๙๗. ด.ช.ปรัชญา ใจเที่ยง
๙๙. ด.ช.ปราโมทย์ อินนวล
๑๐๑. ด.ญ.ปรียาภัสสร์ พันธุ์สวัสดิ์
๑๐๓. ด.ช.ป๎ณณวัฒน์ จงรัมย์
๑๐๕. ด.ช.ปิติกร ทะคําสอน
๑๐๗. ด.ญ.ปุญญิสา เตระวัตร
๑๐๙. ด.ช.พนธกร บอขุนทด
๑๑๑. ด.ช.พรพิพัฒน์ จันทร
๑๑๓. ด.ญ.พรรณรมณ ตั้งสัจจะกุล
๑๑๕. ด.ญ.พัชญ์ทิตา คําศรี
๑๑๗. ด.ช.พัทธดนย์ อยู่สุข

๔๖. ด.ญ.ณัฎฐกมล พิณทอง
๔๘. ด.ญ.ณัฎริณีย์ นาชัยเวียง
๕๐. ด.ช.ณัฐกรณ์ เพ็ชรสุวรรณ
๕๒. ด.ญ.ณัฐธิดา สังข์เพิ่ม
๕๔. ด.ช.ณัฐพัฒน์ พุทธไทย
๕๖. ด.ญ.ณิชชาภัทร นากลาง
๕๘. ด.ญ.ตมิสา โสนาคา
๖๐. ด.ช.ตฤณเมฆา อินทร์เคน
๖๒. ด.ช.เตชิต แก้วสนธิ
๖๔. ด.ช.ถิรวัฒน์ หาญคํา
๖๖. ด.ญ.ทิฆัมพร ศรีรุ่ง
๖๘. ด.ช.ธนดล สว่างทิศ
๗๐. ด.ช.ธนพัชร์ ภูมิพันธ์
๗๒. ด.ช.ธนากร วงค์อามาตย์
๗๔. ด.ญ.ธัญญรัตน์ อินทร์เหมือน
๗๖. ด.ญ.ธัญพิชชา ประพฤตินอก
๗๘. ด.ญ.ธันยมัย วันคํา
๘๐. ด.ญ.นราวดี พากเพียร
๘๒. ด.ญ.นวพร สมภักดี
๘๔. ด.ญ.นัทธมน รองจํานงค์
๘๖. ด.ช.นันทวิทย์ หลีเร็ม
๘๘. ด.ช.นัสเตชินท์ แสงนาค
๙๐. ด.ญ.นาราภัทร สุขอยู่
๙๒. ด.ช.นิธิศธร ต่อประสิทธิ์กุล
๙๔. ด.ญ.เบญญาภา สุดาทิพย์
๙๖. ด.ช.ปภาวิน ขําโพธิ์
๙๘. ด.ช.ปรัตถกร นิลแนบแก้ว
๑๐๐. ด.ญ.ปริยาภัทร ขันธุป๎ทม์
๑๐๒. ด.ญ.ปวีณ์ลดา คํามรรค
๑๐๔. ด.ช.ป๎ณณวัฒน์ แสนมิตร
๑๐๖. ด.ญ.ปิยากร กลั่นหวาน
๑๐๘. ด.ช.ปุณณภพ ภานุวงษ์
๑๑๐. ด.ญ.พรชนิตว์ แก้ววิเศษ
๑๑๒. ด.ญ.พรรณกร ขันทองคํา
๑๑๔. ด.ญ.พสุธิดา บุญมี
๑๑๖. ด.ญ.พัณณิตา ตุ้มนิลกาล
๑๑๘. ด.ญ.พันธิลา เด่นดวง

-๓๑๑๙. ด.ช.พัสธร จันทร์พิมาย
๑๒๑. ด.ญ.พิชญ์สิณี ศรีอุ่น
๑๒๓. ด.ญ.พิชณิดา อินทรกงลาศ
๑๒๕. ด.ช.พีรดนย์ บํารุงราษฎร์
๑๒๗. ด.ช.พุฒิพงษ์ ชะแมบ
๑๒๙. ด.ญ.แพรววนิต ป๎กษี
๑๓๑. ด.ช.ภฤศ กิจพยัคฆ์
๑๓๓. ด.ญ.ภัทรทิพา เทตะรัตน์
๑๓๕. ด.ช.ภัทรพล วงเวียน
๑๓๗. ด.ญ.ภัทรวดี อันทะป๎ญญา
๑๓๙. ด.ญ.ภาวินี ศรีสวัสดิ์
๑๔๑. ด.ช.ภูมิพัฒน์ หาญจังหรีด
๑๔๓. ด.ช.ภูริพัฒน์ สีชาแอน
๑๔๕. ด.ญ.มริฎษดา โตศิริ
๑๔๗. ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ บุญคํา
๑๔๙. ด.ช.รัตนภัทร กลิ่นดี
๑๕๑. ด.ญ.ลัลนา เกิดแพร
๑๕๓. ด.ช.วรกันต์ ปิตาทะสา
๑๕๕. ด.ญ.วรสุดา แสนจันทร์
๑๕๗. ด.ญ.วรัชยา โพธิ์หล้า
๑๕๙. ด.ญ.วริษฐา แสวงผล
๑๖๑. ด.ช.วันธงชัย กรกฎ
๑๖๓. ด.ญ.วินัสนันท์ ภู่สิริรัตนะ
๑๖๕. ด.ญ.วิลาสินี ศรีทุมมา
๑๖๗. ด.ช.ศรวัสย์ หมุนทอง
๑๖๙. ด.ช.ศรัณย์ นิลบดี
๑๗๑. ด.ญ.ศศิญาวัลย์ รัตนแพทย์
๑๗๓. ด.ช.ศักดา ศิริปิยนาค
๑๗๕. ด.ช.ศิริวสิทธิ์ ศุภธรรมนิตย์
๑๗๗. ด.ช.ศุภพล สืบค้า
๑๗๙. ด.ช.ศุภาสิทธิ์ แสนหาญ
๑๘๑. ด.ช.สกลพัฒน์ เลี่ยมทอง
๑๘๓. ด.ช.สินสยาม กิตติสุนทราภรณ์
๑๘๕. ด.ญ.สิริญาภา สุขสมนิล
๑๘๗. ด.ช.สุทธิภัทร บุญประตูไชย
๑๘๙. ด.ญ.เหมือนฝ๎น ขันสมบัติ
๑๙๑. ด.ญ.อภิญญา ตันนุตร

๑๒๐. ด.ญ.พิชชาพร ป๎ตตะโก
๑๒๒. ด.ญ.พิชญา เจริญทัศน์
๑๒๔. ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีคําน้อย
๑๒๖. ด.ช.พีรัชชัย เพิ่มพูน
๑๒๘. ด.ญ.เพ็ญพิชชาพร ชูสาย
๑๓๐. ด.ญ.ภคพร คําแพง
๑๓๒. ด.ญ.ภัทธิยา จันทร์พุฒ
๑๓๔. ด.ช.ภัทรพล เย็นฉ่ํา
๑๓๖. ด.ญ.ภัทรวดี กระชน
๑๓๘. ด.ช.ภากร ยุบลมาตย์
๑๔๐. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ล้นเหลือ
๑๔๒. ด.ช.ภูรินทร์ บัวโฮม
๑๔๔. ด.ญ.มนธิรา วับคํา
๑๔๖. ด.ญ.มิลดาพร หมั่นภักดี
๑๔๘. ด.ช.รัฐสภา บุณโยประการ
๑๕๐. ด.ญ.ลักษณ์พร ทันค้า
๑๕๒. ด.ช.วงศกร สังขภิรมย์
๑๕๔. ด.ญ.วรกานต์ บุญยะ
๑๕๖. ด.ญ.วรัชญา สายทรัพย์
๑๕๘. ด.ญ.วรัญญา โสโพ
๑๖๐. ด.ญ.วริษรดา ยืนยง
๑๖๒. ด.ญ.วิชญาดา ศรีวงษา
๑๖๔. ด.ญ.วิมลลักษณ์ อินทจันทร์
๑๖๖. ด.ช.วีระพัฒน สอนสวาท
๑๖๘. ด.ญ.ศรัณญารัตน์ บุญมา
๑๗๐. ด.ญ.ศรุดา ภิรมย์รส
๑๗๒. ด.ญ.ศศิภา พรไพศาล
๑๗๔. ด.ญ.ศิรดา พังจุนันท์
๑๗๖. ด.ช.ศุภกฤต วิเวกวินย์
๑๗๘. ด.ญ.ศุภสุตา พิศิลป์
๑๘๐. ด.ญ.ศุภิดา โพธิจักร
๑๘๒. ด.ช.สรวิชญ์ ศิริมาก
๑๘๔. ด.ญ สิริขวัญ วันเทาแก้ว
๑๘๖. ด.ญ.สุชัญญา หวังทอง
๑๘๘. ด.ช.เสฎฐวุฒิ นงนุช
๑๙๐. ด.ญ.อภิชญา บุญศรี
๑๙๒. ด.ช.อภินันท์ แสงใหญ่

-๔๑๙๓. ด.ช.อมเรศ ชมบุญเรือง
๑๙๕. ด.ช.อัศนัย ชัยมงคล
๑๙๗. ด.ญ.อินทุนิภา วงษ์ประเทศ
๑๙๙. ด.ญ.เอมิกา โพธิ์พิน

๑๙๔. ด.ช.อัฟฮัม วุฒิโรจนธาดา
๑๙๖. ด.ช.อิทธิกร จันไทย
๑๙๘. ด.ช.อีศภัทร เรือนทองดี

ระดับมัธยมศึกษา
๑. ด.ญ.กชพร เตียธงชัย
๓. น.ส.กชพรรณ ชูรัตน์
๕. น.ส.กนกวรรณ ข่าขันมะลี
๗. ด.ญ.กรกฎ ป๎สเสนะ
๙. นายกรวิชญ์ ลิขิต
๑๑. ด.ญ.กฤตติกา เพ็งสา
๑๓. ด.ช.ก้องภพ สะอาดเอี่ยม
๑๕. น.ส.กัญญาณัฐ ชื่อเพราะ
๑๗. น.ส.กันธิชา ทิพย์เนตร
๑๙. น.ส.กานต์พิชชา ศรีชม
๒๑. ด.ช.กิตตินันท์ ภูมิชิน
๒๓. นายเกรียงศักดิ์ ดิษเจริญ
๒๕. น.ส.ขวัญณัฎฐิมา ฝาชัยภูมิ
๒๗. ด.ช.คณาธิป สุมงคล
๒๙. นายจักรกฤษณ์ ขวัญข้าว
๓๑. ด.ญ.จันทกานต์ บัวกล้า
๓๓. ด.ญ.จิดาภา จันทร์พรม
๓๕. น.ส.จิรชยา รัตนภักดี
๓๗. นายจิรายุ เฟื่องบางหลวง
๓๙. น.ส.จุฑามาศ วงศ์จิ๋ว
๔๑. น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ บุญพันธ์
๔๓. น.ส.ชญาดา ปานเดช
๔๕. น.ส.ชนกนันท์ เกตุแก้ว
๔๗. น.ส.ชนม์ธิชา สุดใจดี
๔๙. ด.ช.ชนัญํู ชูรัตน์
๕๑. น.ส.ชนันธร อนุพันธ์
๕๓. น.ส.ชมพูนุท เรืองฤทธิ์
๕๕. น.ส.ชลธิชา มุทขอนแก่น
๕๗. นายชัยพฤกษ์ รัตนธรรม
๕๙. ด.ญ.ชาลิสา มาชม
๖๑. น.ส.ชิมินตา ทองอ่อน

๒. ด.ญ.กชพร สังข์กลม
๔. น.ส.กนกกาญจน์ ปรัชญกุล
๖. ด.ญ.กมลชนก ถวิลวงษ์
๘. น.ส.กรกนก เกษชม
๑๐. ด.ช.กฤชพล ลามะณี
๑๒. นายกฤตเมธ มาโส
๑๔. ด.ญ.กัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์
๑๖. น.ส.กัญญารัตน์ แช่มชื่น
๑๘. นายกานต์ดนุ ภูมิจันทร์
๒๐. น.ส.กิตติกานต์ อาจไธสง
๒๒. น.ส.กุลจิรา สุทธิประภา
๒๔. น.ส.ขนิษฐา แดงทรงเจริญ
๒๖. น.ส.เขมภัสสร์ สุโภทัย
๒๘. ด.ช.คุนัชญ์ จอมดวง
๓๐. ด.ช.จักรภัทร นําพา
๓๒. ด.ญ.จิณัฐตา อันทะโย
๓๔. น.ส.จิตรกัญญา รักษาแพ่ง
๓๖. นายจิรัฏฐ์ มามาก
๓๘. ด.ญ.จีรมล มูลทองชุน
๔๐. น.ส.จุฑามาศ หุ้ยน้ํา
๔๒. น.ส.ชญาดา ครุฑธา
๔๔. ด.ญ.ชญานิษฐ์ โอทอง
๔๖. น.ส.ชนกานต์ เพียรกสิกรรม
๔๘. น.ส.ชนม์นิภา ภาสดา
๕๐. ด.ญ.ชนัญธิดา สินปรุ
๕๒. น.ส.ชนิภรณ์ ทองทรัพย์
๕๔. น.ส.ชลธิชา นาเมือง
๕๖. นายชัยณรงค์ ศรีภูมินทร์
๕๘. นายชาญชล หุ่นจีน
๖๐. น.ส.ชินาธิป เขือดประโคน
๖๒. น.ส.ชุติกาญจน์ ทองคํา

-๕๖๓. น.ส.ชุติกาญจน์ ท่าพริก
๖๕. ด.ญ.โชติกา เขม่นกิจ
๖๗. ด.ญ.ญาณิศา ดิมาร
๖๙. น.ส.ญาดา แก้วอําไพ
๗๑. น.ส.ฐิตาภา จันสําเร็จ
๗๓. ด.ญ.ฑิตถากร แน่นอุดร
๗๕. นายณรงค์กรณ์ เจริญศรี
๗๗. น.ส.ณัชชา นามทัศน์
๗๙. นายณัฏฐกิตติ์ หลุมแก้ว
๘๑. ด.ช.ณัฐชนน วันเพ็ง
๘๓. น.ส.ณัฐชยา เครือขวัญ
๘๕. น.ส.ณัฐณิชา กาวี
๘๗. นายณัฐดนัย ประมูลจักโก
๘๙. น.ส.ณัฐธิดา ชื่นสระ
๙๑. น.ส.ณัฐนรีกานต์ ธรรมเสถียร
๙๓. ด.ญ.ณัฐพร แสนหว้า
๙๕. ด.ช.ณัฐพัชร์ ศรีจันทร์
๙๗. นายทศพล เข็มเพ็ชร์
๙๙. น.ส.ทิพสุนัน สุขอนันต์
๑๐๑. นายธนกฤต ฤาชัย
๑๐๓. นายธนนันท์ คลองประเสริฐ
๑๐๕. นายธนภูมิ บุญยงค์
๑๐๗. ด.ญ.ธนัชญา วงศ์สวาสดิ์
๑๐๙. น.ส.ธนัญชิตา ไกรศรรัตน์
๑๑๑. นายธพฤทธิ์ บุญฤทธิ์
๑๑๓. น.ส.ธรรมพร ชาวอุทัย
๑๑๕. น.ส.ธัญชนก เทียมทอง
๑๑๗. ด.ญ.ธัญญาภรณ์ หทัยรัตนานนท์
๑๑๙. น.ส.ธารารินทร์ ไซเหล็ก
๑๒๑. ด.ญ.นงนภัส ฤกษ์สโมสร
๑๒๓. ด.ช.นนทพัทธ์ โชติเนตร
๑๒๕. ด.ช.นพรุจ วัฒนพงศ์ไพศาล
๑๒๗. นนร.นภัสรพี สุภัทรศักดา
๑๒๙. น.ส.นภัสสรณ์ โชตนา
๑๓๑. ด.ญ.นลินรัตน์ สาครจันทร์
๑๓๓. นรต.นวพล แจ่มจํารัส
๑๓๕. ด.ญ.นับเงิน จีนคล้ํา

๖๔. น.ส.ชุติกาญจน์ วิมลภักตร์
๖๖. น.ส.ญาณภา เจิ้นสว่าง
๖๘. น.ส.ญาณิศา สัมมา
๗๐. น.ส.ฐาปนีย์ หวานชื่น
๗๒. น.ส.ฐิติกานต์ มากสิน
๗๔. น.ส.ณภัทร ชื่นเดือนเพ็ญ
๗๖. น.ส.ณัชกมล ผิวทน
๗๘. ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตา บุญเรือง
๘๐. น.ส.ณัฏฐ์ศุภา เล็กศิริรัมย์
๘๒. น.ส.ณัฐชประภา จินดารัตน์
๘๔. น.ส.ณัฐชริดา บุตรเสน
๘๖. นายณัฐดนัย ประนัดถานัง
๘๘. น.ส.ณัฐธยาน์ กังหัน
๙๐. น.ส.ณัฐนรี เขจรเนตร
๙๒. นายณัฐนันท์ คงจันทร์
๙๔. น.ส.ณัฐพร แหลมทอง
๙๖. นายเดชาวัต อินทร์พรหม
๙๘. น.ส.ทิชานันท์ ขวัญอยู่
๑๐๐. น.ส.แทนกมล สืบเนียม
๑๐๒. นายธนกฤต ลีหัวสระ
๑๐๔. น.ส.ธนพร พรหมบุตร
๑๐๖. นายธนวัฒน์ เพชรพรหม
๑๐๘. น.ส.ธนัชพร สมวงษ์
๑๑๐. นตท.ธเนศ ดําคลองตัน
๑๑๒. นายธรรมธร จันทถิระ
๑๑๔. นายธรวิชญ์ ผลาหาญ
๑๑๖. ด.ญ. ธัญญภัทร์ วรรณกลาง
๑๑๘. น.ส.ธัญลักษณ์ บุญร่วม
๑๒๐. น.ส.ธิดารัตน์ ปราบพาลา
๑๒๒. น.ส.นงนภัส แสงจันทร์
๑๒๔. นายนนทพัทธ์ สิงห์คะ
๑๒๖. ด.ช.นพฤทธิ์ หรูเจริญ
๑๒๘. น.ส.นภัสสร สุขวาณิชวิชัย
๑๓๐. นายนฤเบศร เสริฐจันทึก
๑๓๒. น.ส.นวพร แก้วชูวงษ์
๑๓๔. ด.ช.นัฏฐิวุฒิ พงศาสี
๑๓๖. ด.ญ.นัยน์ปพร กองนาค

-๖๑๓๗. น.ส.นิชดา เดชเป้า
๑๓๙. น.ส.นิรุชา ด่านปาน
๑๔๑. น.ส.บิสมิลล่าฮ์ โชติช่วง
๑๔๓. ด.ญ.บุษกร ราญรอน
๑๔๕. น.ส.เบญญาภา เชื้อสาย
๑๔๗. นายปภพ สุวรรณพรม
๑๔๙. น.ส.ปภาวรินทร์ สุขฉัตร
๑๕๑. ด.ญ.ประภาพรรณ สุทธิชาติ
๑๕๓. ด.ช.ปรัชญา ลอยประโคน
๑๕๕. น.ส.ปริณญาธรณ์ จันทร์เศรษฐี
๑๕๗. ด.ญ.ปรียาพร คูณขุนทด
๑๕๙. น.ส.ปวรรัตน์ โสกุล
๑๖๑. น.ส.ป๎ณณพร คนขยัน
๑๖๓. น.ส.ปิยธิดา ไชยชาญยุทธิ์
๑๖๕. น.ส.ปิยพร พันธุ์กสิกรณ์
๑๖๗. นายปุญญพัฒน์ ใจทอง
๑๖๙. น.ส.ปุญญิศา อาษากิจ
๑๗๑. นายพงศกร นุ่นทองหอม
๑๗๓. ด.ญ.พนิตพิชา สบง
๑๗๕. ด.ช.พรกรัณญ์ เปรมสนธิ
๑๗๗. น.ส.พรปรางค์ทิพย์ ศรสิทธิ
๑๗๙. ด.ญ.พรปวีณ์ อ่องสมบูรณ์
๑๘๑. ด.ญ.พรรณวรินทร์ ศรีคลัง
๑๘๓. ด.ช.พรหมพินิจ ขุนทอง
๑๘๕. ด.ช.พศิน ปรางค์นอก
๑๘๗. น.ส.พัชรี ศรีงาม
๑๘๙. น.ส.พัทธ์ธีรา ไทรหอมหวล
๑๙๑. น.ส.พิชชาพร โฆสิตาภา
๑๙๓. ด.ญ.พิชชาภา เสืออิ่ม
๑๙๕. ด.ญ.พิชญ์สินี รักษาแก้ว
๑๙๗. ด.ญ.พินิษา อินทร์ศวร
๑๙๙. น.ส.พิมพ์นภา ลาภพงษ์ไพบูลย์
๒๐๑. นายพิมพ์พงศ์ กลั่นบุศย์
๒๐๓. นายพีรวิชญ์ จันทวิเศษ
๒๐๕ นายพีรวิชญ์ อัตโน
๒๐๗. นายพุฒิพงศ์ คุ้มม่วง
๒๐๙. น.ส.แพรวา เก่งกล้า

๑๓๘. น.ส.นิธิวรรณ ทองพูลดี
๑๔๐. ด.ญ.บัณฑิตา บุตรมัง
๑๔๒. น.ส.บุญญาดา ลักษณะสาย
๑๔๔. น.ส.เบญจพร มาพร
๑๔๖. น.ส.ปนัดดา พุ่มศิริ
๑๔๘. ด.ญ.ปภาวรินทร์ ลาดี
๑๕๐. นายปรมินทร์ ทวีรส
๑๕๒. นายประรีวัช ถาวร
๑๕๔. ด.ญ.ปรัชญามณี ญาณป๎ญญา
๑๕๖. นายปรินทร์ นวลศิริ
๑๕๘. ด.ญ.ปรียาพร สุขแสงจันทร์
๑๖๐. ด.ญ.ปวริศา สุวรรณ์
๑๖๒. น.ส.ปาณิศา อุทาโย
๑๖๔. น.ส.ปิยธิดา บุตรจันทร์
๑๖๖. น.ส.ปิยะพร เข็มแก้ว
๑๖๘. ด.ญ.ปุญญิศา ศรีสร้อยพร้าว
๑๗๐. ด.ญ.ปุณยณุช ชวะนิตย์
๑๗๒. นายพชรพล บุตรงาม
๑๗๔. น.ส.พนิตวีร์ วงษ์ไกร
๑๗๖. น.ส.พรนภัส วัฒนวิจิตร์
๑๗๘. ด.ญ.พรปวีณ์ สิงห์ภู่
๑๘๐. ด.ช.พรรคนาวิน อันบุรี
๑๘๒. น.ส.พรลภัส ผ่องสีงาม
๑๘๔. น.ส.พรอาภา นาคบุตร
๑๘๖. น.ส.พัชราภรณ์ สวนดอกไม้
๑๘๘. น.ส.พัชรีพร พรหมพา
๑๙๐. ด.ช.พัทธนันท์ นนทสิงห์
๑๙๒. น.ส.พิชชาภา โศจินันท์
๑๙๔. น.ส.พิชญ์ชิรา เวฬุวัน
๑๙๖. น.ส.พิชญาภรณ์ บรรจง
๑๙๘. น.ส.พิมพ์ชนก สุขระ
๒๐๐. ด.ญ.พิมพ์นารา ทองเฉลิม
๒๐๒. นายพิสิษฐ์ งามใจ
๒๐๔. นายพีรวิชญ์ ประไพพงษ์
๒๐๖. นายพีรัชชัย แช่มวงษ์
๒๐๘ น.ส.เพ็ญพิชชา สายสร้อย
๒๑๐. ด.ญ.ฟาร์มี มีบุญ

-๗๒๑๑. ด.ช.ภคพล อวยพร
๒๑๓. ด.ญ.ภัคจิรา มหาหิงษ์
๒๑๕. ด.ญ.ภัณภิรา เบ้าสุวรรณ
๒๑๗. ด.ญ.ภัทรศรี อยู่ประเสริฐ
๒๑๙. น.ส.ภัทรียา กอชาลี
๒๒๑. ด.ช.ภานุพงษ์ รําไพ
๒๒๓. ด.ช.ภูตะวัน เทียนดํา
๒๒๕. นายภูรินทร์ ภูถาวร
๒๒๗. ด.ญ.ภูษณิศา โฉมสําอางค์
๒๒๙. นายยุทโธปกรณ์ สมคําเพชร
๒๓๑. ด.ช.รัชตะ โยธราช
๒๓๓. ด.ช.ราช์คุปต์ พรหมเพศ
๒๓๕. นายเรืองยศ รังษีโกศัย
๒๓๗. น.ส.ลภัสรดา ตาลจินดา
๒๓๙. นายวงศกร แย้มเกษม
๒๔๑. น.ส.วชิรวรรณ เหรียญทอง
๒๔๓. น.ส.วนิชพร วีระรัตน์
๒๔๕. น.ส.วรรณภา สุรวัฒนะ
๒๔๗. นายวรรธนัย ผลสําเร็จ
๒๔๙. ด.ญ.วราลี อาษาสิงห์
๒๕๑. น.ส.วรินทร บัวสาคร
๒๕๓. นายวสวัตติ์ สุตะคาน
๒๕๕. น.ส.วันวิสาข์ พลาก้านตรง
๒๕๗. น.ส.วิชญาภา ทองเปลว
๒๕๙. ด.ญ.วิรากานต์ ขาวทอง
๒๖๑. ด.ญ.ศวรรยา อินทรศักดิ์
๒๖๓. น.ส.ศิริกร ศิลคํา
๒๖๕. ด.ช.ศิวัฒน์ ศรีพิลาศ
๒๖๗. น.ส.ศุภรดา วิริยะ
๒๖๙. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ถิ่นดวงจันทร์
๒๗๑. น.ส.สลิลทิพย์ ศิริเลิศ
๒๗๓. ด.ช.สิทธินันท์ นาคสวัสดิ์
๒๗๕. น.ส.สิรินทิพย์ มะลิต้น
๒๗๗. น.ส.สุจิรา เขียวผ่อง
๒๗๙. น.ส.สุดารัตน์ ช่วยแก้ว
๒๘๑. ด.ญ.สุพิชญา ศรีคุณ
๒๘๓. ด.ญ.สุภาวิดา ชีเปรม

๒๑๒. ด.ญ.ภวรัญชณ์ ดีนอก
๒๑๔. น.ส.ภัคจีรา อุตตะมา
๒๑๖. ด.ญ.ภัทรนันท์ อิ่มรัตน์
๒๑๘. ด.ญ.ภัทราพร ถึงกัน
๒๒๐. ด.ช.ภากรณ์ เพิ่มพอพิศ
๒๒๒. น.ส.ภาวนา เหล่าวรรณทอง
๒๒๔. ด.ช.ภูริณัฐ ทองคํา
๒๒๖. นายภูวนาถ จังอินทร์
๒๒๘. นายยศวรรธน์ ชาคําสัย
๒๓๐. ด.ญ.ยุวดี แหวนเพชร
๒๓๒. น.ส.รัฐชนก ประสมหมู่
๒๓๔. น.ส.รุ่งทรัพย์ สุขปานกลาง
๒๓๖. น.ส.ฤทัยภักดิ์ เอกแก้วนําชัย
๒๓๘. น.ส.ลภัสรดา เลื่อมใส
๒๔๐. ด.ช.วงศพัทธ์ นทีธารทอง
๒๔๒. น.ส.วนัชพร สุขจันทร์เทาะ
๒๔๔. น.ส.วรรณภัทร สุขพล
๒๔๖. น.ส.วรรณษา ชาติวัฒนา
๒๔๘. ด.ญ.วรัญชญา โรจนทะนงค์
๒๕๐. นายวรินทร จุมศักดิ์
๒๕๒. นายวโรดม เขียววิจิตร์
๒๕๔. น.ส.วันชพร สืบญาติ
๒๕๖. ด.ช.วิชญ์ภาส ปานยิ้ม
๒๕๘. น.ส.วิมลณัฐ เกลี้ยงเกลา
๒๖๐. นายวิสิทธิศักดิ์ สมจิต
๒๖๒. ด.ญ.ศิรภัสสร สาระรัตน์
๒๖๔. ด.ญ.ศิรินญา แจ่มพลาย
๒๖๖. น.ส.ศีตราภัทร พูลสวัสดิ์
๒๖๘. นายศุภวิช มาลัย
๒๗๐. น.ส.ษราภร ทองนาเมือง
๒๗๒. ด.ญ.สาริศา อย่างสง่า
๒๗๔. ด.ญ.สิมิลัณ สุรศร
๒๗๖. ด.ญ.สุจรรย์จิรา พืชเพียร
๒๗๘. ด.ช.สุดยอด รุ่งป๎จฉิม
๒๘๐. น.ส.สุธาพรรณ กลั่นเกลี้ยง
๒๘๒. ด.ช.สุภฤกษ์ ทับทิมศรี
๒๘๔. น.ส.สุภิศชญาย์ เอี่ยมสะอาด

-๘๒๘๕. ด.ญ.สุวภัทร ศิธรกุล
๒๘๗. ด.ช.สุวิชา ศรีศิลปอุดม
๒๘๙. ด.ญ.หัสนีย์ ประกอบแก้ว
๒๙๑. ด.ญ.อภิจารี นิยมศิลป์ชัย
๒๙๓. น.ส.อภิญญา ไผ่แก้ว
๒๙๕. น.ส.อรญา อัศยเผ่า
๒๙๗. น.ส.อรพรรณ สุวรรณศิลป์
๒๙๙. น.ส.อรวรา สิงห์คํา
๓๐๑. ด.ญ.อัจจิมา นิสัยดี
๓๐๓. นายอัศรัน จันทะลาด
๓๐๕. ด.ญ.อาภัสรา ต่ายเกิด

๒๘๖. ด.ช.สุวิจักษณ์ วงศ์สุพรรณ
๒๘๘. นายเสฏฐนันท์ สาระกูล
๒๙๐. ด.ญ.อนงค์ภัทร์ เพขุนทด
๒๙๒. น.ส.อภิชญา สุวรรณโพธิ์ศรี
๒๙๔. น.ส.อมลวรรณ วันเพ็ญ
๒๙๖. น.ส.อรปรียา เข็มงามดี
๒๙๘. ด.ญ.อรรัมภา บุญฤทธิ์
๓๐๐. ด.ญ.อลิสดา ชํานิจ
๓๐๒. ด.ญ.อัจฉริยา ตามกลาง
๓๐๔. น.ส.อาทิตยา คงทน

ระดับอาชีวศึกษา
๑. น.ส.กนกกร แขฉิมพลี
๓. นายกฤษฎา พยุงโภชน์มงคล
๕. น.ส.ชนิตา เต็มพร้อม
๗. น.ส.ฑิตฐิตา เผ่าเพ็ง
๙. น.ส.ณัฐชนันท์ ประสมสิน
๑๑. น.ส.ธิญาดา พรหมอยู่
๑๓. น.ส.ธีวรา ปลอดเทพ
๑๕. นายภูริทัต กาละวิก
๑๗. น.ส.ศุภาพัชญ์ ศรีบุญเรือง
๑๙. น.ส.สุชญา แก้วกันยา
๒๑. นายสุรศักดิ์ บุญฤทธิ์
๒๓. น.ส.อิงครัตน์ สมวัน

๒. น.ส.กฤศรดา ทองเอียด
๔. นายจิรายุ พรหมศร
๖. น.ส.ชุตินันท์ ชะนะเกตุ
๘. น.ส.ณชา เอี๊ยบกงไชย
๑๐. นายธนาพล หงส์แก้ว
๑๒. นชท.ธิติวุฒิ เขียววิชัย
๑๔. นายเพชรรัตน์ สวัสดิ์ล้น
๑๖. น.ส.ศุภรักษ์ ดิษฐสมบูรณ์
๑๘. น.ส.ศุภาวรรณ แสงน้อย
๒๐. น.ส.สุชัญญา สุขวิเศษ
๒๒. น.ส.อัจฉริยา ทองดี

ระดับอุดมศึกษา
๑. น.ส.กนกลักษมณ์ รักษาสุข
๓. น.ส.กรกนก กาญจนวงษ์
๕. น.ส.กรรณิกา สายทอง
๗. น.ส.กัญญกรกฎ สิทธิคุณ
๙. น.ส.กัณทิชา ลมหวล
๑๑. นายเขมทัต เลื่อนต่อ
๑๓. นายจารุพงศ์ มีอยู่สามเสน
๑๕. น.ส.จีราวัน ครึนกระโทก
๑๗. น.ส.ฉัฐชนก จุลหุ่น
๑๙. นนร.ชุณหณัฐ ศุภผล

๒. นพร.กมลชนก เกิดหอม
๔. นายกรเกียรติยศ พุ่มผล
๖. น.ส.กฤษณี คําเทศ
๘. น.ส.กัญญาภัค เข็มทอง
๑๐. น.ส.เกศราภรณ์ แสงสาคร
๑๒. นายคุณานนต์ พลรัตน์
๑๔. นายจิรายุ จิตต์คงไทย
๑๖. น.ส.จุฑามาศ มหาวิเชียร
๑๘. น.ส.ชลลดา พยัควรรณ
๒๐. น.ส.โชษิตา เทพยศ

-๙–
๒๑. น.ส.ญาณเขมินธ์ ปชาติกป๎ญญา
๒๓. น.ส.ญานิกา พร้อมขุนทด
๒๕. น.ส.ฐิติกูล เพียรธรรม
๒๗. น.ส.ณัฐกฤตา เชื้อกลาง
๒๙. น.ส.ณัฐกานต์ เหมือนปอง
๓๑. น.ส.ณัฐฐานันท์ หิรัญวัฒน์
๓๓. นายณัฐดนัย พรมชัย
๓๕. น.ส.ณัฐธิดา แสงภักดี
๓๗. นายณัฐพล มีบางยาง
๓๙. น.ส.ณัฐสุดา อยู่เย็น
๔๑. น.ส.ณิชาพร แป้นเหมือน
๔๓. น.ส.ติยาภรณ์ ยืนชนม์
๔๕. น.ส.ธนัฎฐาพร ชํานาญวาด
๔๗. น.ส.ธัญจิรา ศรีสุข
๔๙. น.ส.ธีรจุฑา เพ่งผล
๕๑. นายธีรภัทร โจ่ซิว
๕๓. นายนทีธร รอดทองแก้ว
๕๕. น.ส.นรีรัตน์ เอ้โทบุตร
๕๗. น.ส.นัฏฐนิช นิลฉวี
๕๙. น.ส.นัทธมน ปติผล
๖๑. น.ส.นาฏนารี จอมประเสริฐ
๖๓. น.ส.นิชาภัทร กาญจนโชติ
๖๕. น.ส.เนตรนภา นักจะเข้
๖๗. นายปกรณ์ชัย ดํารงค์
๖๙. น.ส.ปภัสพิมพ์ คบทองหลาง
๗๑. น.ส.ป๎ณณพร อยู่ยืน
๗๓. นศพ.ปิณยาพัชร รักษ์เมือง
๗๕. น.ส.ปุณยาพร วงศ์เมือง
๗๗. นายพชรพล มะลิเผือก
๗๙. น.ส.พรปวีณ์ ศรีนนท์
๘๑. นายพัชรพล นกโพธิ์
๘๓. น.ส.พัทธ์ธีรา ศตพรชัยวัฒน์
๘๕. น.ส.พิชชากร สมงาม
๘๗. น.ส.พิชญาภา ผิวผ่อง
๘๙. นายพีรพล เพ่งพินิจ
๙๑. นายพีระพงษ์ ธรรมแก้ว
๙๓. นายเพิ่มพล ภูทองเทียม

๒๒. น.ส.ญาณิศา รอดพิเศษ
๒๔. น.ส.ฐานิกา ทรัพย์พงศ์วัฒนา
๒๖. น.ส.ณัฏฐิกานต์ วงศ์ละคร
๒๘. นายณัฐกานต์ ประสมทรัพย์
๓๐. น.ส.ณัฐฌา สิงคราม
๓๒. น.ส.ณัฐฐาพร คงมั่น
๓๔. น.ส.ณัฐธิดา สินพูล
๓๖. นายณัฐพงศ์ มารม
๓๘. นายณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ
๔๐. น.ส.ณิชากร ลินลา
๔๒. น.ส.ตวงรัตน์ ตรีนาย
๔๔. น.ส.ทัศน์วรรณ วรรณะ
๔๖. น.ส.ธมลวรรณ เจริญภักดี
๔๘. นรต.ธีรกิตติ์ ไชยสุภาพ
๕๐. น.ส.ธีรดา ฟ๎กแก้ว
๕๒. น.ส.ศิรภัสสร ช่วยอยู่
๕๔. น.ส.นภัส แสงจันทร์
๕๖. น.ส.นวรินทร์ หาระภูมิ
๕๘. น.ส.นัทธกานต์ เรไร
๖๐. น.ส.นันทภร เภรีศัพท์
๖๒. น.ส.น้ําผึ้ง ศรีฤทธิเดช
๖๔. น.ส.เนตรชนก คลังสิน
๖๖. น.ส.บัวชมพู ทวีเดช
๖๘. น.ส.ปพิชญา สนศรีทอง
๗๐. น.ส.ประภัสสร อินทองช่วย
๗๒. น.ส.ปาณิสรา ชาวบล
๗๔. น.ส.ปุณยนุช อําภา
๗๖. นนอ.พงศภัค สุขบงกช
๗๘. น.ส.พนิดา พิทยะภัทร์
๘๐. น.ส.พรรณพัชร ภิรมย์โพธิ์
๘๒. น.ส.พัชรศรี ปานทอง
๘๔. นายพันธ์ภัทร รัตนหิรัญ
๘๖. น.ส.พิชญานิน บุญจันทร์
๘๘. น.ส.พิมพ์ภัทรา กตอยู่
๙๐. น.ส.พีรยา จันทร์คง
๙๒. นายพีระพล สิงห์กา
๙๔. นายภราดร ทัดศรี

- ๑๐ –
๙๕. น.ส.ภัคจิรา กิ่งทอง
๙๗. น.ส.ภัททิยา ชุ่มชื่น
๙๙. น.ส.ภัทรวรรณ วรศิริ
๑๐๑. น.ส.ภูริดา พันธะปลิว
๑๐๓ น.ส.มธุกร ยิ่งยง
๑๐๕. น.ส.มาริษา ดวงชาทม
๑๐๗. น.ส.รมย์มณีย์ มุกดา
๑๐๙. น.ส.รุจิรดา รามสนะ
๑๑๑. น.ส.วรรณพร สมใจ
๑๑๓. นายวสุภัทร จิตรักษ์
๑๑๕. น.ส.วิรัญญา นิ่มน้อย
๑๑๗. นนร.วีรพงษ์ ศิริดล
๑๑๙. น.ส.ศวิตา เชยแจ้ง
๑๒๑. น.ส.ศุญานี พงษ์วิเชียร
๑๒๓. นายศุภฤกษ์ หีตพัฒน์
๑๒๕. นายสรสิช มูลสุวรรณ
๑๒๗. น.ส.สุธินี อ่อนอ่วม
๑๒๙. น.ส.สุพิชญา ช้างเผือก
๑๓๑. นพร.สุภลักษณ์ เอมยงค์
๑๓๓. น.ส.สุภาพร มุขสมบัติ
๑๓๕. น.ส.หนึ่งฤทัย ขันทอง
๑๓๗. น.ส.อภัสนันท์ สุขเกษมชัยวัฒน์
๑๓๙ น.ส.ออมสิน ยังมีสุข
๑๔๑. น.ส.อัลมาส ขวัญนาวารักษ์
๑๔๓. น.ส.อารียา ไกรศรรัตน์

๙๖. น.ส.ภัคจิรา ลานเลี้ยง
๙๘. น.ส.ภัทรกร แป้นนาค
๑๐๐. นายภาคภูมิ นาควิมล
๑๐๒. น.ส.มณฑา ยวดยิ่ง
๑๐๔. น.ส.มานิตา นุตตานนท์
๑๐๖. น.ส.มุทิตา แถวอุทุม
๑๐๘. น.ส.รัชชยา สงแก้ว
๑๑๐. นายวงศธร สอิ้งทอง
๑๑๒ น.ส.วรรษวรรณ แจ่มแจ้ง
๑๑๔. น.ส.วันวิสาข์ กิติราช
๑๑๖. น.ส.วิไลวรรณ แจ่มพุ่ม
๑๑๘. น.ส.ศรุตา เทียนสว่าง
๑๒๐. น.ส.ศศิธร ครุฑจ้อน
๑๒๒. นายศุภชัย แก้วผลึก
๑๒๔. น.ส. ษิญาภา โกพลรัตน์
๑๒๖. น.ส.สโรชา เร่งร้อน
๑๒๘. น.ส.สุปรียา โวหารกล้า
๑๓๐. น.ส.สุพิชยา ชารัมย์
๑๓๒. น.ส.สุภัสสรา พุ่มแสง
๑๓๔. นายสุริยา โกศล
๑๓๖. น.ส.อนัญญา ช่วยชู
๑๓๘. น.ส.อวัศยา มั่นคง
๑๔๐. นายอัคคภาคย์ จิโรชนิธิกาญจน์
๑๔๒. นายอัษฎายุธ แคล้วคลาดสัตรู
๑๔๔. นพร.ภัทราพร ทองดํา

ทุนผูกพัน
- น.ส.ศรุตา วรรณสุทธิ์
ในป๎จจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังอยู่
ในระยะที่ต้องมีการจัดการ และควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน สมาคมภริยาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ
และเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว
และการจัดพิธีมอบทุนจะมีเยาวชนและผู้ปกครองร่วมพิธี
เป็นจํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการทุนการศึกษาสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจควบคุมหรือตรวจสอบ
คัดกรองเยาวชนและผู้ปกครองที่จะมาร่วมในพิธีฯ ได้อย่างไม่ทั่วถึง จึงของดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
สมาคมภริยาทหารเรือ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ
ของทุกคน

- ๑๑ ทั้งนี้ สําหรับผู้ขอทุนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสมาคมภริยาฯ ที่อยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัด สมุ ทรปราการ และจังหวัดชลบุรี กรุณามาติดต่ อขอรับ
ทุนการศึกษาได้ที่ สานักงานสมาคมภริ ยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลา
ราชการ หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
ตัวจริงของผู้ขอทุน (สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ) หากกรณีผู้ขอทุน ท่านใดที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษา
ที่สมาคมภริยาฯได้ด้วยตนเอง กรุณามอบผู้แทนมาติดต่อขอรับทุนที่สมาคมภริยาฯ โดยเตรียมหลักฐานในการ
มารับทุน ดังนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง ของผู้แทนที่มาติดต่อขอรับทุน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอทุน (สมาชิกสมาคม
ภริยาทหารเรือ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
๓. ใบมอบฉันทะ
และในกรณี ผู้ ที่ ข อทุ น การศึ ก ษา ที่ อ ยู่ ใ นพื ้น ที ่ก รุง เทพฯ และป ริม ณฑล จัง หวัด
สมุท รปราการ และจัง หวัดชลบุรี ที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาด้วยตนเองได้ และไม่สามารถมอบ
ผู้แทนมารับทุนได้ ขอความกรุณาติดต่อ สมาคมภริยาฯ (แจ้งเหตุผลจําเป็น) ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ / เบอร์ภายในกองทั พเรือ ๕๓๒๔๓ , ๕๕๖๖๕ ภายในวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
สําหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่อื่นๆ นอกจาก
ที่กล่าว สมาคมภริยาฯ จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา ตามเลขที่บัญชีที่ส่งมาประกอบหลักฐานการสมัคร
ขอทุน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์
(อุบลวรรณ รุดดิษฐ์)
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ

