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ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ
รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายระดับชาติภาษาฝรั่งเศส (จากศูนย์ฯและโรงเรียนต่างๆ)
“Vers l’international avec le français”

วันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2561 ณ พาวิลเลียนริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
***********************************
+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 1] (13 คน)
1. นายหรัช เทพธรณินทรา

เตรียมอุดมศึกษา

ม. 5

2. นางสาวชยุดา จรูญโสภณสวัสดิ์

เตรียมอุดมศึกษา

ม. 5

3. นางสาวพิชญา หวังปรีดาเลิศกุล

เตรียมอุดมศึกษา

ม. 5

4. นางสาวภัคจิรา นาชัยสมบัติ

เตรียมอุดมศึกษา

ม. 5

5. นางสาวชณิสตา จิตต์ใจดี

โยธินบูรณะ

ม. 5

6. นางสาวระมิตา จุติมูสิก

โยธินบูรณะ

ม. 5

7. นายพิณรัศ ฉิมขันธ์

สามเสนวิทยาลัย

ม. 5

8. นายอรรณพ แตงมา

ศรีอยุธยา

ม. 6

9. นางสาวมณิสร สายเครือสด

ศรีอยุธยา

ม. 6

10. นายอธิโรจน์ กีรติธนาพิรักษ์

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ม. 6

11. นางสาวณกาญจ์ ลิขิตจันทร์สกุล

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ม. 5

12. นางสาวสุวภัทร โสภณดิเรกรัตน์

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ม. 5

13. นางสาวธัญญามาศ ทิพแก้ว

เตรียมอุดมศึกษา

ม. 5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 1] (10 คน)
14. นางสาวกรนันท์ เกสร

ศึกษานารี

ม. 6

15. นางสาวญาณิศา องุ่นศรี

ศึกษานารี

ม. 6

16. นางสาวจิรปรียา แซ่บู่

ชิโนรสวิทยาลัย

ม. 6

17. นางสาวลักษมน ชาตะนาวิน

ชิโนรสวิทยาลัย

ม. 6
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18. นางสาวณัชนันท์ มั่นความดี

สตรีวัดระฆัง

ม. 6

19. นางสาวณัฏธินันท์ ตระกูลรัมย์

สตรีวัดระฆัง

ม. 6

20. นางสาวขวัญสุดา แย้มอรุณ

เบญจมราชาลัยฯ

ม. 6

21. นางสาวกรชญา นันเอี่ยม

เบญจมราชาลัยฯ

ม. 6

22. นายสุรสิทธิ์ สินสมบูรณ์สุข

มัธยมวัดสิงห์

ม. 6

23. นางสาวกัญญาวีร์ หุตะประพิน

มัธยมวัดสิงห์

ม. 6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 1] (10 คน)
24. นางสาวมัสลิณ ทับสุข

มัธยมวัดนายโรง

ม. 6

25. นางสาวพันธุ์รวี นิธิอุทัย

มัธยมวัดนายโรง

ม. 6

26. นางสาวรุจิรา พรใจหาญ

มัธยมวัดนายโรง

ม. 6

27. นางสาวเสียวเอ็น เหลียว

มัธยมวัดนายโรง

ม. 5

28. นางสาวจิตรบงกช สุนทรปาน

โพธิสารพิทยากร

ม. 5

29. นางสาวนิรัดดา มะโนชาติ

โพธิสารพิทยากร

ม. 5

30. นางสาวน้าทิพย์ จันทศร

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

ม. 5

31. นางสาวอาทิตติยา มอญแช่มช้อย

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

ม. 5

32. นางสาวมลธิชา โพธิ์สุวรรณ

ศีลาจารพิพัฒน์

ม. 5

33. นางสาวพนิดา แสงตา

ศีลาจารพิพัฒน์

ม. 5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 2] (10 คน)
34. นางสาวปวรลดา วรลักษณ์กิจ

สตรีศรีสุริโยทัย

ม.6

35. นางสาวภาระตี การะเวก

สตรีศรีสุริโยทัย

ม.6

36. นายธนกฤต สุวรรณเกสร์

วัดสุทธิวราราม

ม.6

37. นายเอกณัฐ กุณฑล

วัดสุทธิวราราม

ม.6

38. นางสาวโยษิตา สวาทะนันทน์

พระโขนงวิทยาลัย

ม.6

39. นางสาวนนทิวรรณ บุญพามา

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ

ม.6

40. นางสาวฐิติมาศ ตรงตามคา

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ

ม.6

41. นายชุติบล บุญนาค

วชิรธรรมสาธิต

ม.6
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42. นาวสาวณัฐวรรณ กลิ่นสุคนธ์

วชิรธรรมสาธิต

ม.6

43. นางสาวปิยาพัชร จันทวงค์

วชิรธรรมสาธิต

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 2] (10 คน)
44. นางสาวก้านแก้ว จันทะเกตุ

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ม.6

45. นางสาว ภัณฑิรา จันทะศรี

นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ม.6

46. นางสาว ภัทราวดี ซิวชื่น

นวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ม.5

47. นายปุณณวิทย์ ราชวัตร

สารวิทยา

ม.6

48. นายภูวนาท ยะสาร

ฤทธิยะวรรณาลัย

ม.6

49. นายสิทธิพร ศิลา

ลาดปลาเค้าพิทยาคม

ม.6

50. นางสาวอนันตญา สินการทรัพย์

ดอนเมืองทหารอากาศบารุง

ม.6

51. นางสาวอังศุลี ยางตาล

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ม.6

52. นางสาวอติกานต์ ผ่องท่าไม้

ดอนเมืองทหารอากาศบารุง

ม.6

53. นางสาวปารีณา ปิ่นสง

ฤทธิยะวรรณาลัย

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (กรุงเทพมหานคร) [สพม. เขต 2] (10 คน)
54. นางสาวภิญญาพัชร์ อธิกุลรัฐวงศ์

หอวัง

ม. ...

55. นางสาวอัญชิสา วัฒนภิโกวิท

สตรีวิทยา 2

ม. ...

56. นายศุภวิชญ์ แก้วมณี

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ม. ...

57. นางสาวณัฐณิชา ตะกรุดแก้ว

เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า

ม. ...

58. นางสาวมนัสวรรณ ศรีมาลัย

สายน้าผึ้ง

ม. ...

59. นายอนาวิล คงนอง

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม. ...

60. นายอติวิชญ์ วิไลแก้ว

บางกะปิ

ม. ...

61. นายวัชรพล วงสุวรรณ์

พรตพิทยพยัต

ม. ...

62. นางสาวกัญญ์วรา กุรุพิลวคุปต์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ม. ...

63. นายวีรภัทร ไพโรจน์อังสุธร

สุรศักดิ์มนตรี

ม. ...
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+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ (นนทบุรี) [สพม. เขต 3] (10 คน)
64. นางสาวศตพร เวชทัม

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ม.5

65. นายสิรภพ ทาสุคนธ์

ศรีบุณยานนท์

ม.6

66. นางสาวธันย์ชนก ตันตยานพนธ์

สตรีนนทบุรี

ม.5

67. นางสาวปารียา แสงสุริยะ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

ม.6

68. นางสาวอมรรัตน์ พูลเพิ่ม

เบญจมราชานุสรณ์

ม.6

69. นายชวิน เลิศศิวาพร

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ม.6

70. นางสาวพรธีรา บุญพรวงศ์

ปากเกร็ด

ม.5

71. นางสาวณิชา วงศ์บุญ

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

ม.6

72. นางสาววริศรา สมบัติ

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

ม.6

73. นางสาวนฤภร เนตินามวงศ์

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสระบุรี (สระบุรี) [สพม. เขต 4] (7 คน)
74. นางสาวสิรินทร์โญ ธีระกาแหง

ธัญบุรี

ม.6

75. นางสาวอินทิรา นวลอินทร์

ธัญบุรี

ม.6

76. นางสาวชญาภา กงใจ

ธัญบุรี

ม.6

77. นางสาวเกษราภรณ์ แก้วโสภา

ธัญบุรี

ม.6

78. นางสาวปิยะภัสร์ ฉายาพันธ์

ธัญบุรี

ม.6

79. นางสาววันวิสาข์ ทรัพย์ชนะกุล

ธัญบุรี

ม.6

80. นางสาวกมลรัตน์ พะนะโพธิ์

ธัญบุรี

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนราชินีบูรณะ (นครปฐม) [สพม. เขต 9] (14 คน)
81. นางสาวเบญจวรรณ นามคุณ

ราชินีบูรณะ

ม.6

82. นางสาวฐิดายุ ถนอมกาย

ราชินีบูรณะ

ม.6

83. นางสาวกนกบงกช นิมมานรติกุล

ราชินีบูรณะ

ม.5

84. นางสาวกัญญาพัชร เจียมรุ่งรัศมี

ราชินีบูรณะ

ม.5

85. นายปัณณวิชญ์ พงษ์พิมาย

เบญจมเทพอุทิศ

ม.5

86. นางสาวนันท์ภัส เที่ยงธรรม

เบญจมเทพอุทิศ

ม.5
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87. นางสาวนรมน แจ้งกระจ่าง

ถาวรานุกูล

ม.6

88. นางสาวเฌอปราง พุทธชาด

ถาวรานุกูล

ม.6

89. นางสาวณชา ประจวบเหมาะ

วังไกลกังวล

ม.5

90. นางสาวมาลินี เมฆเปี่ยม

วังไกลกังวล

ม.5

91. นางสาวขนิษฐาพร คนสันต์

กาญจนานุเคราะห์

ม.6

92. นางสาวจินดา คาชื่น

กาญจนานุเคราะห์

ม.5

93. นางสาวฐนรินทร์ พรพงศ์ภาณุรัฐ

ราชโบริกานุเคราะห์

ม.5

94. นางสาวโพธิ์สุวรรณ สุวรรณโพธิ์

ราชโบริกานุเคราะห์

ม.5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) [สพม. เขต 11] (10 คน)
95. นายศุภณัฐ เดชรักษา

สุราษฎร์ธานี

ม.5

96. นายณัฐนนท์ หงส์งาม

สุราษฎร์ธานี

ม.5

97. นางสาวชมบงกช วรรณุรักษ์

สุราษฎร์ธานี

ม.5

98. นางสาวทิษฏยา เมฆไลย

สุราษฎร์ธานี

ม.5

99. นางสาวงามวาด ดาคา

สุราษฎร์ธานี

ม.5

100.นางสาวธันย์ชนก จินดาพันธ์

สุราษฎร์ธานี

ม.6

101.นายนิธิศ แก้วบุญจันทร์

อามาตย์พานิชนุกูล

ม.6

102.นางสาวนรีกมล ไชยคา

อามาตย์พานิชนุกูล

ม.6

103.นางสาวกมลรัตน์ ไชยสังข์

ศรียาภัย

ม.5

104.นางสาวขวัญฤดี บังอร

ศรียาภัย

ม.5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนพัทลุง (พัทลุง) [สพม. เขต 12] (10 คน)
105.นายวังเพชร หอยสกุล

พัทลุง

ม.5

106.นางสาวภักดิพร สิงห์สุริย์

พัทลุง

ม.5

107.นางสาวสุธิมา เกิดสมุทร

พัทลุง

ม.6

108.นายธนภัทร จันทร์หนู

พัทลุง

ม.6

109.นายภัทรเดช รักชาติ

สตรีพัทลุง

ม.6

110.นายจิรายุส แก้วเขียว

สตรีพัทลุง

ม.6
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111.นายสหวรรษ ฤทธิสุนทร

พัทลุงพิทยาคม

ม.6

112.นายธนรัตน์ สิทธิฤทธิ์

เบญจมราชูทิศ

ม.6

113.นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา

สตรีทุ่งสง

ม.6

114.นางสาวณัฏฐธิดา คงไพฑูรย์

สตรีทุ่งสง

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต) [สพม. เขต 14] (10 คน)
115.นางสาวชคันเนตร อุตรนาค

ภูเก็ตวิทยาลัย

ม.6

116.นายปวริศวร์ ภู่ทอง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ม.6

117.นายศุภชัย นิยมจิตต์

ภูเก็ตวิทยาลัย

ม.6

118.นายเมธัส ทักษิณ

ภูเก็ตวิทยาลัย

ม.6

119.นางสาวพลอยชนก ตาลิ่ม

สตรีภูเก็ต

ม.6

120.นางสาวธันย์ชนก ทรัพย์เรืองเนตร

สตรีภูเก็ต

ม.6

121.นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งพันธุ์

สตรีภูเก็ต

ม.6

122.นายวรเกียรติ เอ่งฉ้วน

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภูเก็ต

ม.6

123.นางสาวอัชนา หนูเพ็ง

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภูเก็ต

ม.6

124.นางสาวธนาลิน สุจินพรัม

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภูเก็ต

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่ (สงขลา) [สพม. เขต 16] (10 คน)
125.นางสาวเพ็ญพิชชา ชนะคช

หาดใหญ่วิทยาลัย

ม.6

126.นางสาวสิริกร รอดคล้าย

หาดใหญ่วิทยาลัย

ม.5

127.นางสาวอริสรา ประกอบเขาทอง

หาดใหญ่วิทยาลัย

ม.5

128.นางสาวสุปรียา ฤกษ์ตุลา

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

ม.6

129.นางสาวโยสิตา รัตนพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

ม.6

130.นายธีรภัทร์ โชคสุทินสกุล

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ม.6

131.นายยศวิน มันทรานนท์

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ม.6

132.นางสาวอารษา สุวรรณมณี

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ม.5

133.นายนนทกร กลัดบุบผา

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ม.5

134.นางสาวเปมิกา นิยะกิจ

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ม.6
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+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลบุรี) [สพม. เขต 18] (10 คน)
135.นางสาววรินรดา พุทธพงษ์

ชลกันยานุกูล

ม.6

136.นางสาวเบญญาภา พุ่มพวง

ชลกันยานุกูล

ม.6

137.นางสาวพลอยนิศา นภัสโรจน์สกุล

ชลกันยานุกูล

ม.6

138.นางสาวนภาภรณ์ ศิลป์ประกอบ

ชลกันยานุกูล

ม.6

139.นางสาวปุณยนุช ผลเกิด

ระยองวิทยาคม

ม.6

140.นางสาวภาณุมาศ ศรีธรรม

ระยองวิทยาคม

ม.6

141.นางสาวสกาวรัตน์ นิยมการ

ระยองวิทยาคม

ม.6

142.นางสาวดารารัตน์ วงศ์ซิ้ม

ระยองวิทยาคม

ม.6

143.นางสาวนิชนันท์ ลอองบัว

สตรีสมุทรปราการ

ม.6

144.นางสาวนัตติยา ขวัญแก้ว

สตรีสทุทรปราการ

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ขอนแก่น) [สพม. เขต 25] (10 คน)
145.นายอเนชา จาปานุ้ย

แก่นนครวิทยาลัย

ม.5

146.นางสาวปภาวรินทร์ ซ้ายบุรี

แก่นนครวิทยาลัย

ม.5

147.นางสาวชุติมาภรณ์ แสงผา

กัลยาณวัตร

ม.5

148.นางสาวผุสวดี อิสสรานนท์

กัลยาณวัตร

ม.5

149.นางสาวธนธรณ์ ปลูกกลาง

พังโคนวิทยาคม

ม.6

150.นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนวงค์

พังโคนวิทยาคม

ม.6

151.นางสาวมิลลิเนียม โอฬาร์พฤกษ์

สกลราชวิทยานุกูล

ม.6

152.นางสาวจุลเกศ เทศรุ่งเรือง

สกลราชวิทยานุกูล

ม.6

153.นายสิทธิพร เจริญแนว

ชุมแพศึกษา

ม.6

154.นายวัชรพล อ้วนพรมมา

ชุมแพศึกษา

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (ชัยภูมิ) [สพม. เขต 30] (10 คน)
155.นางสาวเกศแก้ว จันทร์เจริญ

สตรีชัยภูมิ

ม.6

156.นายธนกฤต ไปปอด

สตรีชัยภูมิ

ม.6

157.นางสาวกฤษยาภา อุฬารพาณิชกุล

สุรนารีวิทยา

ม.6
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158.นางสาวเกศแก้ว ปราชญ์กระโทก

สุรนารีวิทยา

ม.6

159.นายธนากร ยันอินทร์

สุรวิทยาคาร

ม.5

160.นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์

สุรวิทยาคาร

ม.5

161.นางสาวจิรพัชร ภูถวิล

บุรีรัมย์พิทยาคม

ม.6

162.นางสาวสุธิรัตน์ ปลอดแคล้ว

บุรีรัมย์พิทยาคม

ม.6

163.นางสาวทายฉมาร์ โสวภาค

สิรินธร

ม.6

164.นายอภิวัฒน์ อินทรีย์

สิรินธร

ม.5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสันกาแพง (เชียงใหม่) [สพม. เขต 34] (10 คน)
165.นายเกียรติศักดิ์ สมณะ

สันกาแพง

ม.6

166.นายชาญชิต ม่วงเขียว

สันกาแพง

ม.6

167.นางสาวธิราพร กลั่นกลิ่น

สันกาแพง

ม.6

168.นางสาวนฤมล ใจเทพ

สันกาแพง

ม.6

169.นางสาวกัลวรรณ บัวฮมบุรา

สันกาแพง

ม.6

170.นางสาวณัฐวรรณ ญาติฝูง

วัฒโนทัย พายัพ

ม.6

171.นางสาววรัญญา ต๊ะเหมย

วัฒโนทัย พายัพ

ม.6

172.นางสาวณัฐธิดา เตชรังษ์

วัฒโนทัย พายัพ

ม.6

173.นายพิสิษฐ์ ศรีจันตา

วัฒโนทัย พายัพ

ม.6

174.นายมหาชน สาระธรรม

วัฒโนทัย พายัพ

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนลาปางกัลยาณี (ลาปาง) [สพม. เขต 35] (10 คน)
175.นางสาวชุติกาญจน์ ปาพันธ์

ลาปางกัลยาณี

ม.6

176.นางสาวภัทรพงศ์ จันทราพันธ์

ลาปางกัลยาณี

ม.6

177.นางสาวภัทภัทร ไร่สูงเนิน

ลาปางกัลยาณี

ม.6

178.นางสาวชนิกานต์ จุมปาเครือ

ลาปางกัลยาณี

ม.6

179.นางสาวกรกนก ศรีคาชุม

ลาปางกัลยาณี

ม.5

180.นางสาวปภาพร เอกากาย

บุญวาทย์วิทยาลัย

ม.6

181.นางสาวชลธิชา สันบุญเป็ง

บุญวาทย์วิทยาลัย

ม.6
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182.นางสาวกรัณย์กร พูลเกิด

บุญวาทย์วิทยาลัย

ม.6

183.นายสรวิศ ใจมาวงค์

บุญวาทย์วิทยาลัย

ม.5

184.นายปิยะพล พุทธิมา

บุญวาทย์วิทยาลัย

ม.5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ (เชียงราย) [สพม. เขต 36] (10 คน)
185.นายเฉลิมชัย จิตตรัตน์

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

ม.5

186.นางสาวธิดา ผาบวงศ์สาย

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

ม.5

187.นางสาวพิมพ์ใจ อาษากิจ

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

ม.5

188.นางสาวอรวรรณ มูลเสน

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

ม.5

189.นางสาวกชพรรณ โชติธรรมกิจ

สามัคคีวิทยาคม

ม.6

190.นายธีระภัทร ปัญญาใจ

สามัคคีวิทยาคม

ม.6

191.นางสาววรพิชชา บุญช่วย

สามัคคีวิทยาคม

ม.5

192.นายสิทธิพล มณีภาวัต

แม่จันวิทยาคม

ม.5

193.นายพีระพงษ์ ภิญโญฤทธิ์

แม่จันวิทยาคม

ม.5

194.นายณัฐพงศ์ แก้วปราบ

แม่จันวิทยาคม

ม.5

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (พะเยา) [สพม. เขต 36] (9 คน)
195.นางสาวกนกพร เพ็ชรคง

พะเยาพิทยาคม

ม.6

196.นางสาวสิรภัทร คิดศรี

พะเยาพิทยาคม

ม.6

197.นางสาวนัยน์ปพร สมปาน

พะเยาพิทยาคม

ม.6

198.นายภาคภูมิ ศิริคาน้อย

พะเยาพิทยาคม

ม.6

199.นางสาวจันทร์จิตต์ ปัญญาวรกาญจน์

พะเยาพิทยาคม

ม.6

200.นายรณกร บัวติ๊บ

เชียงคาวิทยาคม

ม.6

201.นายรัฐศาสตร์ กายาสา

เชียงคาวิทยาคม

ม.6

202.นางสาวภัทรพรรณ หอมนาน

เชียงคาวิทยาคม

ม.6

203.นางสาวนัชชา ศิริขวา

เชียงคาวิทยาคม

ม.6
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+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอุดมดรุณี (สุโขทัย) [สพม. เขต 38] (10 คน)
204.นางสาวกมลวรรน์ บุญก๊อก

อุดมดรุณี

ม.6

205.นางสาวธนพร วรีฤทธิ์

อุดมดรุณี

ม.5

206.นางสาวภาสินี สินเทศ

อุดมดรุณี

ม.5

207.นางสาวผกามาศ สระทองพิม

อุดมดรุณี

ม.5

208.นายจักราวุธ ดาบแก้ว

ผดุงปัญญา

ม.6

209.นางสาววิรากาน ช่างดี

ผดุงปัญญา

ม.6

210.นางสาวธัญญาธรณ์ ธัญญผล

สุโขทัยวิทยาคม

ม.6

211.นางสาวสุนทรี สุนทร

สุโขทัยวิทยาคม

ม.6

212.นายพีรพัศ อยู่สุขยิ่งสถาพร

กาแพงเพชรพิทยาคม

ม.5

213.นางสาวมณีทราย อยู่ยืน

กาแพงเพชรพิทยาคม

ม.6

+ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก) [สพม. เขต 39] (10 คน)
214.นางสาวฉัตรชนก จารุพันธ์จรัสศรี

เฉลิมขวัญสตรี

ม.6

215.นางสาวณัฐธิดา โคกนิล

เฉลิมขวัญสตรี

ม.6

216.นายอดิศักดิ์ จันทร์หอม

อุตรดิตถ์ดรุณี

ม.6

217.นางสาวเบญญาภรณ์ คชฤกษ์

พิษณุโลกพิทยาคม

ม.5

218.นายภาณุวัฒน์ มวลชู

พิจิตรพิทยาคม

ม.6

219.นางสาวพรพรรณ เพ็ชรคง

พิจิตรพิทยาคม

ม.6

220.นายธนดล สังคดิษฐ์

สตรีนครสวรรค์

ม.5

221.นางสาวญาดา ทับโต

สตรีนครสวรรค์

ม.5

222.นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่อง

จ่านกร้อง

ม.5

223.นางสาวสาธิมา แช่มจุ้ย

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

ม.6

+ รวม 220 (+ 3) = 223 คน
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+ หมายเหตุ :
1. ลาดับที่ 11, 12 และ 13 จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอมาสมทบ และรับผิดชอบ
ค่าที่พักและค่าอาหารเอง
2. ลาดับที่ 83, 84, 93 และ 94 จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนราชินีบูรณะ (สารอง)แทนศูนย์เครือข่ายพะเยา
1 คน และเครือข่ายสระบุรี 3 คน

