
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  4.doc 4/1/08 9:54  

  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                              

เผย 680 เยาวชนดีเดนวันเด็กฯป 51  
 

โดย มติชน วัน จนัทร ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 04:17 น. 
 

 หมายเหตู - เน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2551 ซึ่งตรงกับวันเสารที่ 12 มกราคม 
2551 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 17 หนวยงาน อาทิ 
กรมศิลปากร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
กระทรวงกลาโหม เปนตน คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน และเด็กและเยาวชนที่นําช่ือเสียง
มาสูประเทศไทยจํานวน 680 คน เพื่อเขารับโล และเขาเยี่ยมคารวะ พล.อ.สุรยุทธ จุลา
นนท นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม  

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเดน จํานวน 482 คน  

1.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 178 คน  

ด.ญ.พรรณวดี สอาดเอี่ยม ร.ร.อิศรานสุรณ ด.ญ.ปรารถนา หมืน่พล ร.ร.สันติราษฎร
วิทยาลัย น.ส.กัลยกร ศรพีวาทกุล ร.ร.หอวัง น.ส.วนริศรา ไรสงวน ร.ร.วัดราชโอรส น.ส.
ณัฐพร บุญตาม ร.ร.กาญจนานุเคราะห น.ส.จรวยพร กาญจนกมลานันท ร.ร.ทามะกา
วิทยาคม นายสุธิศาร คลอยแสง ร.ร.รมเกลา กาญจนบุรี น.ส.ณัฐพร ภูธง ร.ร.อนุกูลนารี 
น.ส.อภิญญา ภูปานนิล ร.ร.วังล้ินฟาวิทยาคม นายกิตติพงศ เจริญสุข ร.ร.กาญจนภิเษกวิ
ทยาลัยกาฬสินธุ น.ส.นิสารัตน เขมะสมบูรณ ร.ร.พรานกระตายพทิยาคม น.ส.บุญวิไล ธิ
ยานันท ร.ร.คลองลานวิทยา ซ้ําคุณธรรม (181)  

นายกฤษณะ พิจิตรแสงเสรี ร.ร.ฝางวิทยายน ด.ช.พันธนันท หิตะวัน ร.ร.บานหนองหัวชาง
ดอนพันชาด น.ส.อภิญญา มาตยสรอย ร.ร.พลพฒันศึกษา นายสุรพงษ วงษปาน ร.ร.นํ้า
พองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น.ส.พัชรีย ดีเสมอ ร.ร.หนองเรือวิทยา น.ส.วลัยลักษณ 
สมจินดา ร.ร.ศรียานสรณ น.ส.อรณี เอี่ยมใบพฤกษ ร.ร.ขลงรชัดาภิเษก ด.ญ.นิรัติกานต

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550  หนา  23
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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บานทุงนํ้าแพรปาบง  

น.ส.พัชริดา บุญโคตร ร.ร.ดาราวิทยาลัย น.ส.สุพรรณี บุญศรี ร.ร.แมแตง น.ส.ประภัสสร 
นครไทย ร.ร.ฝางชนูปถัมภ นายอรรถพร ปญญายิ่ง ร.ร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ นาย
พิชานนท สมหาร ร.ร.จอมทอง นายภราดร บุญโยดม ร.ร.ยานตาขาวรัฐชนปูถัมภ นาย
ศรัณยู ทองรกัษ ร.ร.กันตังพิทยากร น.ส.สายรุง สาทลาลัย ร.ร.สตรีประเสรฐิศิลป ด.ญ.วิมล
ยมเกิด ร.ร.บานใหม ด.ช.พงศพัทธ ลําจะเรา ร.ร.ชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ 26 
ด.ญ.กฤษติยา หนูศิริ ร.ร.บานนา นายกพิทยากร น.ส.เพชรรัตน มณีนุษย ร.ร.ราชินีบูรณะ 
น.ส.บุศราพร สุรจารสุาร ร.ร.สามพรานวิทยา  

นายทวีศักดิ์ แสงโคตร ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา น.ส.กรรณิกา วรรณษา ร.ร.อุเทนพัฒนา 
ด.ช.อภิณัฐ ก่ําบํารุง ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา นายศราวุฒิ เรือนคง ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยา
คม ด.ญ.ชลธิชา บุญเทียน ร.ร.บานราษฎรพัฒนา นายอัครพงษ เพ็ชผล ร.ร.บานหนอง
มะคา (ทองศรีสงเคราะห) ด.ญ.ธญานี นิลเขียว ร.ร.มัธยมดานขุนทด นายสุวัฒน เนียม
กลาง ร.ร.เมอืงคง น.ส.สกุัญญา สายสุทธิ์ ร.ร.บานโนนอุดมนภดลอุปถัมภ น.ส.ลัดดาวลัย 
ยาจาติ ร.ร.วดัทายสําเภา ด.ญ.วรางคณา ดอกกฐิน ร.ร.นาบอน นายอนุวัฒน แกวจันทร 
ร.ร.เชียรใหญสามัคคีวิทยา  

น.ส.กัซมาวรรณ โตะหมิด ร.ร.มะฮัดอสิลามอีมานียะฮ น.ส.กานตวลัย อินพรหม ร.ร.ลาซาล
โชติรวีนครสวรรค นายณฐัวุฒิ โพธิ์เขียว ร.ร.บานดอนจังหัน ด.ญ.กนกพร บุญนอม ร.ร.จัน
เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ น.ส.เจนจิรา สคุรีวก ร.ร.เบญจมราชานุสรณ ด.ช.หน่ึงเดียว พรหม
เบญจศร ร.ร.วัดไทรใหญ ด.ช.ยอิลยสั เงาะ ร.ร.บานคอลอกาเว นายเจษฎากร เจนพาณชิ
พงศ ร.ร.บานสุไหงโก-ลก น.ส.อซีัรณี บูละ ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ นายธีรวัฒน ไชยวุฒิ 
ร.ร.นานนคร นายนราธิป เทพอาจ ร.ร.บานรอง น.ส.รุงนภา ประวันเนย ร.ร.พระครพูิทยาคม 
ด.ช.ภูมิสิทธิ ์ดินประโคน ร.ร.บานกรวดวิทยาคาร นายอัจฉริยะ แหวสุโน ร.ร.โนนสุวรรณ
พิทยาคม  

ด.ญ.ทศพร พันธุพินิจ ร.ร.ทศพรวิทยา น.ส.สิริเนตร อูทอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
ปทุมธานี ด.ญ.พรธิดา พลูปน ร.ร.วัดลานนา น.ส.ปนัดดา พูลสวัสดิ์ ร.ร.ชัยเกษมวิทยา 
ด.ช.ณัฐพล คุณเอนก ร.ร.บานหนองหอยนายปติพัทธ ศรีสม ร.ร.ปราจิณราษฎรอํารุง น.ส.ซู
รียา ยูโซะ ร.ร.จงรักสัตยวทิยา น.ส.อีมาน ยูโซะ ร.ร.สิริราษฎรสามัคคี ด.ญ.อาดีละห เจะ
หมาด ร.ร.บานพิเทน นายชาญวิทย แตงออน ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย น.ส.สุดาพร ไชยบุตร 
ร.ร.บางปะอนิ ราชานุเคราะห 1 น.ส.สุณสิา เล็กเครือสุวรรณ ร.ร.พะเยาประสาธนวิทย นาย
พนมกร ใจกวาง ร.ร.ปรพฒันาวิทยาคม น.ส.จันทรจิรา แกวคง ร.ร.สตรีพังงา ด.ช.สมใจ 
ขวัญสกุล ร.ร.วัดโหละจันกระ  

นายกันตภณ ดํามินเสก ร.ร.พิจิตรพิทยาคม นายชัยณรงค พิฤก ร.ร.วังสําโรงวังหวา นายวร
ยุทธ แยมทอง ร.ร.วัดจันทรตะวันออก น.ส.มณัฑนา ยอยยิ้ม ร.ร.วังพิกุลวทิยาศึกษา น.ส.
วรรณณิภา ปานหนู ร.ร.วดัโบสถศึกษา นายอธิบดี วรวิบูลย ร.ร.อรุณประดิษฐ น.ส.ผอง
พรรณ พันธุรอด ร.ร.หนองจอกวิทยา ด.ญ.วราภรณ เทียนแสง ร.ร.บานนางั่ว (เจริญวิทยา
คาร) น.ส.ภัชธีญา บุญฤทธิ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ น.ส.ชนาภา ขลิบเพ็ง 
ร.ร.นิยมศิลปอนุสรณ น.ส.ชฎารัตน กาศสกูล ร.ร.รองกวางอนุสรณ  

ด.ญ.จันทกานต สิงหา ร.ร.บานน้ําแรม ด.ญ.สุวรรณี หวลศรีทยั ร.ร.บานกะทู ด.ญ.ขวญั
ชนก จันปา ร.ร.บานหนองโจดสวนมอน น.ส.พัชรนิทร พิมพจอง ร.ร.บรบอื น.ส.ราตรี บุญ
เรืองนาม ร.ร.หนองแวงพิทยาสรรพ ด.ญ.นันทพร จอกดี ร.ร.บานโปงสา ด.ช.อัฐคร ศรีคาํ
ปน ร.ร.ชุมชนบานน้ําดิบ นายปรีชา จารึกธรรม ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร น.ส.พัชรินทร 
ประเสริฐสังข ร.ร.นํ้าคําวทิยาคม ด.ญ.สุธัญษา ชมเชา ร.ร.บานโกตาบารู ด.ญ.มารีแย สอืมุ 
ร.ร.บานปะแต น.ส.ศันสนยี สวางโรจน ร.ร.เบตง วีระราษฎรประสาน  

นายอมเรศ ลาวัลย ร.ร.รอยเอ็ดวิทยาลัย น.ส.พรรตัน กาญจนศิริรัตน ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 
น.ส.มิ่งกมล ประวรรณา ร.ร.โพนทองพัฒนาวิทยา ด.ญ.เพ็ญนภา บุญจริง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
67 (บานนาพรุ) น.ส.ธัญญรัตน สจุริต ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร น.ส.
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ทิพวรรณ ถนอมจิตร ร.ร.เขาชะเมาวิทยา น.ส.เพชรรัตน สาระเมฆ ร.ร.ปากทอพิทยาคม 
น.ส.วิจิตรา เมี้ยงติ่ง ร.ร.สายธรรมจันทร ด.ญ.ชัญญา ใจแกว ร.ร.อนุบาลลพบุรี ด.ญ.ธนพร 
มีสนุน ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา นายสมิทธ เครงครัด ร.ร.บุญวาทยวทิยาลัย น.ส.เปรมวด ีทอง
งาม ร.ร.เถินวิทยา นายสถาพร คําเร็ว ร.ร.อุดมวิทยา น.ส.กรีต ิขันทิตย ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 26 จ.ลําพูน  

น.ส.ทิพสุคนธ ราชวังเมือง ร.ร.แมตืนวิทยา น.ส.ชรินทร นนทะโคตร ร.ร.วังโพนงามวิทยา 
นายธนัท พรหมเมตตา ร.ร.ศรีสงครามวิทยา นายวัชรินทร ยอดไธสง ร.ร.ยางชุมนอยพิทยา
คม น.ส.สุพรรณิการ โกมลรัตน ร.ร.จตุรภูมพิทยา ด.ช.นําโชค จันคํา ร.ร.บานโพง ด.ช.
พิษณุ ภาคทอง ร.ร.อนุบาลดํารงราชานุสรณ นายศุภชัย พอคาชาง ร.ร.สกลนครพฒัน
ศึกษา ด.ญ.สิริรัตน ศรีมกุดา ร.ร.บานหนองสะไนราษฎรรังสฤษฏ ด.ญ.สดุารัตน โมงโอชา 
ร.ร.บานโพธชัิย นายชรินทร บุตรมณ ีร.ร.ธรรมโฆสิต นายอนุชา อชิรเสนา ร.ร.หาดใหญ
วิทยาลัย นายธีระพงษ แกวของแกว ร.ร.เทพา ด.ช.อภิสิทธิ์ จิหมาด ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 42  

น.ส.พัชราภรณ ดิสสรา ร.ร.มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ด.ญ.กตญัชพร ถือพดุซา ร.ร.อนุบาล
ชุมชนบางบอ (ศุภพิพัฒนรังสรรค) ด.ญ.สุพรรษา ผะโรประการ ร.ร.วัดบางขันแตก ด.ญ.บุ
รากร ปญญาประทีป ร.ร.สมฤดีสมุทรสาคร น.ส.สธุาสินี โคกคํา ร.ร.สิรริาชอนุสรณ ด.ญ.
รัฐวรรณ ปนแกว ร.ร.บานโคกไพล น.ส.จินาภา บญุมาเลิศ ร.ร.สระบรุีวิทยาคม น.ส.นริศรา 
สิงหแสง ร.ร.แกงคอย ด.ช.กฤตชัย ทองไทย ร.ร.ทาชางวิทยาคาร ด.ญ.ภัทราภรณ สพัท
เสวี ร.ร.อนุบาลสุโขทัย นายมานะ เมืองเอ่ียม ร.ร.ศรีสําโรงชนูปถัมภ น.ส.สาวิตรี สมนาม 
ร.ร.ตล่ิงชันวิทยา นายณฐัชนา เมืองวงษ ร.ร.อูทอง นายพชร โอนาคะ ร.ร.สามชุกรัตนโภคา
ราม  

น.ส.รัศม ีนามแสน ร.ร.มธัยมพัชรกิตยิาภา 3 สุราษฎรธานี น.ส.ธัญลักษณ ไชยศร ร.ร.
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี ด.ญ.อรพรรณ พิบูลย ร.ร.สามัคคีอนุสรณ ด.ญ.นริศา 
กลกิจสุวรรณ ร.ร.หนองโตง สุรวิทยาคม นายสนัทาน บุญมี ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย น.ส.
ยุวรี ศรีงาม ร.ร.บานเลิศอรุณ นายอทุัย สองใส ร.ร.ฝางพิทยาคม นายสันติ เพชรวิเศษ ร.ร.
โซพิสัยพิทยาคม น.ส.พมิพผะกา ทองปน ร.ร.ประชานิมิตพิทยานุกูล น.ส.นงนุช ศรีเสมอ 
ร.ร.โนนสังวิทยาคาร นายศุภศักดิ์ ดีหมั้น ร.ร.กุดดินจ่ีพิทยาคม ด.ช.กฤตนิ พันธ ร.ร.ทรัพย
ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม ร.ร.นายมวิทยาคาร ซ้ําคุณธรรม 
(136)  

ด.ญ.ธีรดา เตมียสถิต ร.ร.อนุบาลอุดรธานี ซ้ําคุณธรรม (146) ด.ญ.สิริดารา รัตนพรหม ร.ร.
ทับกุงประชานุกูล นายพงษนิรันดร วันทองทักษ ร.ร.ทุงฝนพัฒนาศึกษา น.ส.พณันิดา มลีา 
ร.ร.บานผือพิทยาสรรค นายสุรพงศ อินแกว ร.ร.อุตรดิตถ น.ส.กมลรัตน ทําแกว ร.ร.นํ้า
ปาดชนูปถัมภ น.ส.กนกรตัน คันศร ร.ร.หนองฉางวิทยา นายวุฒิพงษ แกนโพธิ์ ร.ร.ปทุม
พิทยาคม นายปริวัตร สีหา ร.ร.เกษมสีมาวิทยาคาร น.ส.วิดาวรรณ มูลไชย ร.ร.ชุมชนบาน
ระเว นายธีรพัชร ประดับศรีเพชร ร.ร.สําโรงวิทยาคาร ด.ญ.นิกร เสนาะศัพท ร.ร.บานกดุเรือ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 40 คน  

น.ส.นพวรรณ โพธิ์นาค มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (มฟล.) นายอรรถพลจริะกาญจนากิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รําไพพรรณี น.ส.ปยาภรณ อยูสขุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(มช.) น.ส.เมทยา ปรียานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) น.ส.
ชูไฮดา เจะมะเจ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นายณัชพล ปุญญะยันต มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายวสันต รอบรู มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย นายชาพูเลาะ วิทยาลัยอิสลามยะลา น.ส.
รัตนาภรณ กนันอย มรภ.เจาพระยา น.ส.กนกวรรณ แซอึ้ง มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

นายพีรพันธุ ปยธํารงรัตน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร น.ส.ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ 
ร.ร.สาธิต มรภ.นครปฐม นายคมกฤษณ อนุฤทธิ์ ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(มมส.) นายกําพล กองเงินงาม ร.ร.สาธิต มรภ.เทพสตร ีน.ส.สุรัชนี ศรีใย ร.ร.สาธิต
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ด.ช.ภัทรพงศ นุชเขียว 
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (มก.) นายวรรธนัย ลัทธิกุล ร.ร.สาธิต พิบูลบําเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ด.ญ.วราภรณ บัวบานพรอม ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ นาย
สันติสุข มะเริงสิทธิ์ ร.ร.สาธิต มรภ.มหาสารคาม ด.ช.วิทู วิไลพันธ ร.ร.สาธิต มศว 
ประสานมิตร  

นายศรัณย เลิศประดิษฐ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ด.ญ.อติกานต โสมาภา ร.ร.
สาธิตจุฬาฯ ด.ญ.ชนเดือน ดานประชันกุล ร.ร.สาธิต มรภ.นครสวรรค ด.ญ.ปรียากร รัตนคุณ
กรณ ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงใหม ด.ญ.ชุติกาญจน ธัญญาวินิชกุล ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต 
น.ส.ชไมพร มากมูลดี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นายนิติพงษ วงศอนันต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย (มธบ.) นายศุภณัฐ วีระอาชากุล ร.ร.สาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) น.ส.วนิ
ลญาดา ตูจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ นายศตวรรษ ดําทองเสน ร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)  

นายจามิกร มะแกว ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มร.) ด.ญ.พรรณสร จิตรพิทักษเลิศ 
ร.ร.สาธิต มรภ.นครราชสีมา นายอนุภาพ ทองบอ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย น.ส.มานติา 
ชอบชื่น ร.ร.สาธิต มข. นายประกาศิษฐ คะระวานิช ร.ร.สาธิต มก. ด.ช.ถิรวฒัน จารุขจร
จินดา ร.ร.สาธิต มร. ด.ช.พชรพล ชัฎอนันต ร.ร.สาธิตละอออทุิศ มรภ.สวนดุสิต น.ส.จันทิ
มา มะนาวนอก วิทยาลัยนครราชสีมา ด.ช.จิรัชวิชญ อินทจักร ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงราย 
น.ส.ชลธิชา ชูชวย มมส.  

3.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 28 คน  

นายปรญิญา บุญชัย วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายชัยวัฒน ปุดตะลอคอ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลําพูน น.ส.ชอผกา ศรีใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร น.ส.ชลธิชา ปนมา วิทยาลัย
การอาชีพเกาะคา น.ส.ววรรณา พิมพแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายธนกฤต เกตุปน 
วิทยาลัยการอาชีพบานตาก นายมนตรี ตั้งศรีวงศ พณิชยการบงึพระพิษณุโลก น.ส.นางสาว
สายสุดา ศริิเรือง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู นายบทกวี มาทสีหา วิทยาลัยการอาชีพบึง
กาฬ นายเอกชัย แกวนิวงศ วิทยาลัยสารพัดชางนครพนม  

นายพงษพัฒน ทองไทย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย นายประเวทย ขุนโพธ์ิ วิทยาลัย
สารพัดชางกาฬสินธุ นายวรชัย ใจธรรม วิทยาลัยเทคนิคอาํนาจเจริญ นายปรีชา ปานทอง 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายอนุกูล จอมบดินทร วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายภรญัยู เกื้อสกุล 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล น.ส.ศรัญญา ไหวพริบ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นายทนธัญ ประทุม
มาศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายดํารงศักดิ์ เกตุจํานงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น.ส.นิติ
ยา แสงกลา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

นายเอกพันธ ใจสบาย วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นายธวัชชัย การสมทบ 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสิทธิศักดิ์ ธนพงศลํ้าเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี
นายเจษฎา จอมมาบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม น.ส.นิรมล ราชโพธิ์ทอง 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร น.ส.รสสุคนธ บุญจิตร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายไพฑูรย 
จันทชิด วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน น.ส.นุชจรีย สังขสขุ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  

4. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 25 คน  

น.ส.นิลลยา ตรีวรวัฒน ร.ร.ซางตาครูสคอนแวนต น.ส.นัฐฐยา บุษบากร ร.ร.เซนตจอหน 
ด.ญ.กุลธิดาราษฎรศิริ ร.ร.ปยะพงษวิทยา ด.ญ.กมลลักษณ กติติถนอม ร.ร.แยมสะอาด 
ด.ญ.ทักษิณา ตาแกว ร.ร.นราธิปพิทยา ด.ญ.เพชรภัสสร อนขวญัเมือง ร.ร.พิมลวิทย ด.ช.
วิทยา พันเลิศอมร ร.ร.โยนออฟอารค นายภาณุพล โอมพรนุวัฒน ร.ร.อสัสัมชัญ น.ส.มุฑติา 
พรเสริมสขุ ร.ร.เซนตหลุยสศึกษา ด.ช.อนัตตา แนวสุจริต ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง ด.ญ.ชุติ
รัตน อุนใจ ร.ร.กานดา ด.ช.ปณชัย เพยีงสุวรรณ ร.ร.โชคชัย ด.ญ.วิรัญจฉัฐ วงศแหยม ร.ร.
วาสุเทวี ด.ช.เดช วิโรจนศิริ ร.ร.ประเทืองทิพยวิทยา  
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ด.ญ.พรสุดา ศรีเดช ร.ร.บพิธวิทยา ด.ญ.อิสราภรณ อุปดี ร.ร.สามัคคีบํารุงวิทยา น.ส.
วิรัญญา เรซัม ร.ร.เกษมพิทยา น.ส.ศณีญา โกเรียวาลา ร.ร.นานาชาติฯไพโอเนียรส ด.ญ.ว
ริษา ศรีสุภาพ ร.ร.นานาชาติเซนตแอนดูวส นายเสารเพชร พระประทานสขุ ร.ร.พระมหาไถ
วิเทศศึกษา นายรัชราช ยิ้มพราย ร.ร.สันติราษฎรบริหารธุรกิจ น.ส.พรทพิย เรืองทอง ร.ร.
พณิชยการสโุขทัย น.ส.ธมนภัทร เมธาอธิสุข ร.ร.สยามบริหารธุรกิจ ด.ญ.เบญจมาพร ป
ตะวนิค ร.ร.กวางเจา ด.ญ.ณัฐวิมล อชินีทองคํา ร.ร.พรอมมิตรวิทยา  

5.สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 28 คน  

น.ส.กิตติยา ทรัพยสิงห ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เขตหนองแขม นายสถาพร 
พลายโถ กศน.เขตราชเทวี น.ส.พาตีเมาะอแล กศน.เขตดุสิต น.ส.พรหมญา บางพงศ 
กศน.เขตดุสิต สามเณรจาตุรงค เกณโรจน กศน.เขตวัฒนา น.ส.วนิดา จินดาพงษ กศน.เขต
ประเวศ น.ส.พัชรี ปานโดะ กศน.เขตประเวศ นายสทุธิศักดิ์ เกษมสันต ณ อยธุยา กศน.เขต
สวนหลวง นายปติพล เกษมสันต ณ อยุธยา กศน. เขตสวนหลวง น.ส.อุษณียพร ธนะวงค 
กศน.เขตมีนบุรี นายพีระชัย ทิศกระโทก กศน.เขตมีนบุรี นายวีระชัย พวงประดับ กศน.เขต
มีนบุรี  

น.ส.มยุรญิ อนันตรัตนกูล กศน.เขตมีนบุรี น.ส.สกุัญญา ใยดี กศน.เขตมีนบุรี น.ส.ยมลพร 
สงวนพันธ กศน.เขตลาดกระบัง นายสุพจน อาจเมือง กศน.เขตลาดกระบัง น.ส.ชวนชม 
ทองเสริม กศน.เขตลาดกระบัง นายมารุต บุญชาญ กศน.อุดรธานี นายนราฤทธิ์ นวลใจบุตร 
กศน.แพร น.ส.เกตุชดา ปาแกว กศน.แพร นายธชัชัย จันทรา กศน.แพร น.ส.จุฑารัตน ทอง
ทุง กศน.แพร นายปฐพี กลางสําโรง กศน.ปทุมธานี น.ส.สมฤทัย ชาวโพธิ์สระ กศน.
สุพรรณบุรี น.ส.จุฑามาศ หลักทรัพย กศน.สมุทรปราการ น.ส.ศิริพร เพียซยุ กศน.สมุทร
ปราการ นายนันทนน สุขหวาน กศน.นครปฐม น.ส.ภาวิณี พุมพยอม กศน.นครปฐม  

6. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 16 คน  

น.ส.ศรีสุคนธ บัวเอี่ยม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป น.ส.ภคินี ดวงพัตธา วิทยาลัยนาฏศิลป 
นายพรหมมาศ ตอบสันเทียะ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม น.ส.นุชนาฏ รื่นสุข วิทยาลัย
นาฏศิลปอางทอง นายพุฒธิพงษ พาหา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ด.ญ.นันทิดา บัวเชื่อม 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย น.ส.พิมพสุดา บุญโนทก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ น.ส.
กฤษณา วรรณาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี น.ส.ประกายแกว สรอยมาลา วิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี  

นายจักรกฤษณ มหาวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ด.ญ.ศศิมา แสงสวาง วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี นายภานุพงศ กระแสศัพท วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี นายวุฒิชัย 
สังขสุข วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา น.ส.อัจฉราภรณ กลํ่าเกล่ือน วิทยาลัยชางศิลป นาย
เอกชัย จรเณร วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุร ีนายกิตติกรกัลยากาญจน วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช  

7. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวน 11 คน  

น.ส.สุนทรี รปูสูง ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.วราภรณ บุญสิงห ร.ร.กีฬาจังหวัด
ขอนแกน น.ส.ทัศพร วรรณกิจ ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพล ไกรวรรณ ร.ร.กีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ช.ภูวดล ทองปด ร.ร.กฬีาจังหวัดยะลา นายจัตุรัส พงษพนัส ร.ร.
กีฬาจังหวัดลําปาง นายธนพัฒน ปนแกว ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค น.ส.จิตฐิตา ศรีภักดิ์ 
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายสถาพร ขจร ร.ร.กีฬาจังหวัดอางทอง น.ส.ทิพอมร ภูปรื้ม ร.ร.
กีฬาจังหวัดชลบุรี  

รายช่ือเด็กและเยาวชนที่นําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ จํานวน 198 คน  

1.ดานวิชาการ  

นายเจนวิทย วงศบุญสิน ร.ร.เตรียมอดุมศึกษา ด.ช.อานันท รัชพงษไทย ร.ร.อนุบาลสธุีธร 



C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  4.doc 4/1/08 9:54  

ด.ช.พศิน มนูรังสี ร.ร.กรงุเทพคริสเตียนฯ ด.ญ.อติกานต โสมาภา ร.ร.สาธติจุฬาฯ นายภานุ
พงศ ภาสุภัทร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ด.ช.ณัฐภัทร กิระวิทยา ร.ร.ราชวินิต ด.ช.ธิปก รัก
อํานวยกิจ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ด.ญ.ณัฐนันท ถนอมวาจามั่น ร.ร.
สาธิต มศว ประสานมิตร ด.ช.ณัฐพงศ วัชระวิทยากุล ร.ร.สาธิต มศว 
ประสานมติร ด.ช.คณิณ ตีระวัฒนพงษ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมติร 

น.ส.วันกวี ประจงจิตร ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ด.ช.ปวีณ ปติมานะอารี ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ 
ด.ช.อภิณัฐ ก่ําบํารุง ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ญ.สรัลพร จันทรศรี ร.ร.อนุบาลสุธีธร ด.ช.
ไกรวิชญ เชิญขวัญศรี ร.ร.อนุบาลสุธีธร ด.ช.สริภพ วัฒนวงศวิบูลย ร.ร.อนุบาลนครปฐม 
ด.ช.สุวรงค วงศศักดา ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ญ.ชลชญา สุวรรณโอภาศรี ร.ร.อนุบาล
นครราชสีมา นายสุธี เรืองวิเศษ ร.ร.เตรียมอุดมศกึษา นายวิจิต ยังจิตร ร.ร.สวนกุหลาบ
วิทยาลัย  

ด.ช.วีรภัทร พัฒนศรี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.ธนาตย คุรุธัช ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ด.ช.วรมนต ยมจินดา ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ช.กิตติพศ เงินยวง ร.ร.อนุบาลนครปฐม 
ด.ญ.รัญชิดา แสงศิริวุฒิ ร.ร.อนุบาลราชบุรี ด.ช.จิรพัฒน เทียนรุงโรจน ร.ร.เซนตคาเบรียล 
ด.ญ.ขวัญชนก อุฬารกุล ร.ร.อนุบาลสกลนคร ด.ญ.นพวรรณ เน้ือนวลสุวรรณ ร.ร.อนุบาล
นครราชสีมา ด.ญ.ปวิชญา เรืองเดช ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ช.ปยตระกูล พรสขุสวาง 
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา  

ด.ช.อภิสิทธิ์ จิรนภาวิบูลย ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ด.ญ.พรพัตรา โรจนเพ็ญกุล ร.ร.มาแตรเด
อีวิทยาลัย ด.ช.วรดร กมลพรวิจิตร ร.ร.พญาไท นายเตชินท จุลเทศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
นายธนะ วัฒนวารุณ ร.ร.เตรียมอุดมศกึษา นายสมชาย วัฒนพิทักษ ร.ร.เบญจมราช
รังสฤษดิ์ 2 นายธีรภัทร เสนะเปรม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ 2 นายเสถียรพงษ คงกระจง 
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ 2 ด.ญ.ฐิตาภา ก.ศรีสุวรรณ ร.ร.อนุบาลสุธีธร  

นายพลณพ สมุทรประภูต ิร.ร.เตรียมอดุมศึกษา ด.ช.กีรติ สืบกจิวรรณชัย ร.ร.โยธินบูรณะ 
ด.ญ.ณัฐนิชา เทพพรพิทกัษ ร.ร.โยธนิบูรณะ นายพชรพล สุเทพารักษ ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษา นายวรัตถ สขุสมปอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นายพาทิศ หาญไชยพิบูลยกุล ร.ร.
เตรียมอุดมศึกษา ด.ช.รัฐพล ธวัชพงศธร ร.ร.สวนกหุลาบวิทยาลัย ด.ช.นพพล สิระนาท 
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.ธนัท โกมลสิริภักดี ร.ร.เซนตคาเบรียล นายลภนชัย จิรชูพันธ 
ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน  

นายเชต เขมะคงคานนท ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ด.ญ.พิชญชณัณ อบเชยเทศ ร.ร.อนุบาล
สระบุร ีด.ช.พบตะวัน พลานุภาพ ร.ร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ ด.ช.ปฐวี จงยิ่งศิริ 
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ช.ธีริทธิ์ ชาติกิจเจริญ ร.ร.ราชวินิต น.ส.สุวพร พงศธีระวรรณ ร.ร.
สุราษฎรพิทยา ด.ญ.ณัฐกานต เสริมศีลธรรม ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร นายธนวุฒิ ธนาธิ
บดี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ญ.พรกมล ติรณะประกิจ ร.ร.สาธิต มศว 
ปทุมวัน ด.ญ.ณิชชนา สวุรรณพรินทร ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน 
นายอาสาฬห กุญชร ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  

2.ดานศิลปะและดนตรี  

นายวุฒิ วงศภิรมยศานติ์ ร.ร.ราชวินิตมัธยม น.ส.สริินโสพิศ ปจฉิมสวัสดิ ์ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย 
ด.ช.ธนวิชญ สิทธิเลิศจรรยา ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ช.พงศภัค สุเมฆศร ีร.ร.อํานวยศลิป 
ด.ญ.กานตธิดา ประทุมนันท ร.ร.สงวนหญิง 66 ด.ช.กิตติธัช สมคเณ ร.ร.สุพรรณภูมิ ด.ช.
กันต เกียรติสุข ร.ร.อนุบาลบูรณิจฉ ด.ช.พัฒนพงศ ชิตเจริญ ร.ร.สริิวิภา ด.ญ.วรรณวร
นันทน อินทุทรัพย ร.ร.สเุหราศาลาลอย ด.ญ.วิสยัทัศน จิตตภักดี ร.ร.ประถมสาธิต มรภ.
สวนสุนันทา  

ด.ช.จิรภัทร ศุกระเศรณี ร.ร.ประถมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ด.ญ.ธนาภรณ รัตพัฒ ร.ร.ปาก
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ชอง นายธนัช พรหมเมตตา ร.ร.ศรีสงครามวิทยา ด.ญ.อลิสา ผลาพล ร.ร.ศรีสงครามวทิยา 
นายบุญฤทธิ์ สีทอง ร.ร.ศรีสงครามวิทยา ด.ช.อําพล ภาชะนัย ร.ร.ศรสีงครามวิทยา น.ส.
อุไรวรรณ จันทะสิงห ร.ร.ศรีสงครามวทิยา น.ส.อรอนงค นามวงษ ร.ร.ศรีสงครามวิทยา 
ด.ชปติภัทร ยอดพุทธ ร.ร.ศรีสงครามวิทยา นายมงคล พงศคณาวัฒน ร.ร.เสาไห วิมล
วิทยานุกูล ด.ญ.นงลักษณ ตึกโพธ์ิ ร.ร.บานขาม ด.ช.ธนากร ยิ่งนอก ร.ร.บานขาม  

ด.ญ.จิราวรรณ ออนนอก ร.ร.บานขาม ด.ญ.พรรณอร เพ็ชรพลายยงค ร.ร.บานตลุกหินปูน 
ด.ญ.สุรีรักษ มุงปนกลาง ร.ร.บานตลุกหินปูน ด.ญ.ธวัชชัย ไพศาล ร.ร.บานตลุกหินปูน 
ด.ญ.กนกกร เพชรประไพ ร.ร.ทาวสรุนารี ด.ญ.จิตรา ฮุยเกี๊ยะ ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ด.ญ.
อรณัส เฉลิมศรี ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ด.ช.ปฏิภาณ ตรีตรอง ร.ร.วดัทับกฤชเหนือ ด.ญ.อนุธิดา 
สีมา ร.ร.วัดทับกฤชเหนือ น.ส.พรธิดา ยิงกระโทก ร.ร.เสิงสาง นายยุทธนา ศักดิ์ศรีผอง ร.ร.
เสิงสาง ด.ญ.อารีย จรรัตน ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย  

ด.ญ.พรหมพร บุญอาจ ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.กรศรา ศรีศรากร ร.ร.อนุบาลเมือง
อุทัยธานี ด.ญ.ฟองฝน จิวสืบพงษ ร.ร.พิทักษศิษยวิทยา น.ส.กชพรรณ ไพฑูรย ร.ร.สุ
ราษฎรธานี 2 ด.ญ.พัชมน อนัน ตกฤตย ร.ร.อนุบาลบูรณิจฉ ด.ญ.อภิสรา หนูนารถ ร.ร.
ปรีดาวิทย ด.ช.สุบิณ ขันธโมลีกุล ร.ร.ชมรมบานศิลปะเด็กฯ ด.ช.นฤดม สินอุดม ร.ร.ชมรม
บานศิลปะเด็กฯ ด.ช.สริภพ ไทยแสงสงา ร.ร.ชมรมบานศิลปะเด็กฯ  

ด.ช.กองภพ ลิมทรง ร.ร.ชมรมบานศิลปะเด็กฯ ด.ญ.เกศแกว ชีวมงคล ร.ร.ชมรมบานศิลปะ
เด็กฯ ด.ญ.กานตพิชชา สหัสกุล ร.ร.ชมรมบานศิลปะเด็กฯ ด.ช.ศุภชัย กลํ่าพารา ร.ร.อนุ
บาลนครสวรรค ด.ช.ปณณธรรศ เหลาธรรมทัศน ร.ร.สารสาสนวิเทศบางบอน ด.ช.อภิณัฐ 
ปลัดขวา ร.ร.อนุบาลอุดรธานี ด.ญ.กรกนก ศรีพันดอน ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา ด.ญ.พรนภา 
พงศศิริปรีชา ร.ร.ดอนบอสโกวทิยา  

3. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

น.ส.รัชดาพร ชะนะญาติ ร.ร.จักรคําคณาทร นายสวัสดิ์พงศ เรอืงจรัส ร.ร.มธัยมวัดเบญจม
บพิตร น.ส.ลัญจภรณ ไทยถาพร ร.ร.สายปญญา นายยุทธพล สมรรคจันทร ร.ร.วัดราชบพิธ 
ด.ญ.อินธิดา บุญมหาสิทธิ์ ร.ร.เผดิมศึกษา ด.ญ.กมลชนก กุลองคณานนท ร.ร.เผดิมศึกษา 
ด.ญ.ดวงกมล บัณฑุกุล ร.ร.เผดิมศึกษา ด.ญ.เปมิกา เรืองสอน ร.ร.ผดิมศกึษา น.ส.ศรี
จันทร มีแสงนิล ร.ร.จอมสุรางคอุปถัมภ ด.ช.ทัตพงศ มาสุข ร.ร.อนุบาลราชบุรี ด.ญ.แพร
พรรณ ทัศนพิทักษ ร.ร.นารีวิทยา  

ด.ญ.วันทนศิดา คําฤทธิ์ ร.ร.กาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นายทิวากรณ เพียรงาน ร.ร.
สุวรรณสุทธารามวิทยา ด.ญ.ณิชาบูล กล่ินอุบล ร.ร.วัดดอนไกเตี้ย น.ส.ปยะนาถ สิริรัตนา
วงศ ร.ร.สายธรรมจันทร ราชบุรี ด.ญ.บษพร อาบสุวรรณ ร.ร.วดัดอนทอง ด.ญ.จิตตราพร 
จันทรพันธ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม น.ส.วริษา เดชธราดล ร.ร.สภาราชนีิ จ.ตรัง นาย
อภิชิต สหะกะโร ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา  

ด.ช.วชิรวิทย สันตะวัน ร.ร.อนุบาลนครสวรรค น.ส.นภาพรรณ ทรัพยผล ร.ร.บางกระทุม
พิทยาคม ด.ช.สัณหณัฐ พรพนาวัลย ร.ร.อนุบาลปตุลาธิราชรังสฤษฎ นายรุตจิโรจน สุขา
ทิพย ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก นายจิรายุ ไพรวิจิตร ร.ร.สุรวิทยาคาร นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม 
ร.ร.นายมวิทยาคาร น.ส.พิมพร บุญวัน ร.ร.นาจะหลวย นายชุติพนธ ประสาน ร.ร.บุญวาทย
วิทยาลัย  

น.ส.ศิริกัลยา สั่งสอน ร.ร.เทพนารี นายกิตติรัฐ สรุพัฒนา ร.ร.พิษณุโลกพทิยาคม ด.ช.ชฎา
ธาร ดิถีเพ็ง ร.ร.ดสุิตวิทยา ราชบุรี นายทรงภพ แสนกลา ร.ร.แกงกระจานวิทยา น.ส.จิราพร 
ชูเชิด ร.ร.ยางวิทยา ด.ญ.มัลลิกา สถติวัฒน ร.ร.สนามบิน ขอนแกน นายอนุสรณ โอโลรมัย 
ร.ร.ชํานิพิทยาคม ด.ญ.ธีรดา เตมียสถิต ร.ร.อนุบาลอุดรธานี  

4.ดานกีฬาและนันทนาการ  

นายปญญาวีร สนทนา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ญ.เบญจพร ศรีพนมธร ร.ร.ศึกษานาร ี
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น.ส.สพุรรณ ีประวัติ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต นายอรุณ กูมุดา ร.ร.ภูเก็ตปญญานุกูล นาย
วีรวัฒน วีเจ ร.ร.กาวิละอนุกูล น.ส.ฐิติชญา เด็ดแกว ร.ร.คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี น.ส.ณัฐ
นรี ฉิมพลี ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ด.ญ.จารุวดี แกวมา ร.ร.อรณุประดิษฐ ด.ช.ธนิสร พงษ
ขจรกิจการ ร.ร.หอวัง นายพลวัต บุญปาน ร.ร.เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายปรญิญวัฒน 
ทองนวม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

น.ส.วรพรรณ กิจสวัสดิ ์ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี ) 2 ด.ญ.ชใบพร เปรมชื่น ร.ร.ดัด
ดรุณี นายศภุณัฐ อนุภาพพันธ ร.ร.มธัยมวัดสิงห ด.ญ.ศศินา วรดี ร.ร.ประภามนตรี 2 น.ส.
ธนภรณ โกศล ร.ร.ศึกษานารี น.ส.เวณิกา แกวชัยวงค ร.ร.สาธิต มศว ปทุม
วัน น.ส.ไพลิน สินไพศาลทรัพย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน น.ส.พรทิพย 
สมิทธศราการย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน น.ส.ฐาปไพพรรณ ไชยศรี ร.ร.หนองเรือ
วิทยา นายสรเชษฐ อวยพร ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  

น.ส.รัตนา สรุะประเสริฐ ร.ร.วัดหวยจระเขวิทยาคม นายกรีฑา สินธวาชีวะ ร.ร.วัดหวยจระเข
วิทยาคม น.ส.กะรัต ศรีเมือง ร.ร.ศาลาประสิทธิ์ศกึษา นายอภิชาติ ไพรพฤกษ ร.ร.ถาวรานุ
กูล น.ส.พนิดา คําศรี ร.ร.มหิธรวิทยา น.ส.พัทธธีรา มีอยูสามเสน ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
นายอภิชิต ไพรพฤกษ ร.ร.ถาวรานุกูล น.ส.สกลุรัตน ลิโมทัย ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง นาย
ชนาธิป รักบุรี ร.ร.พัทลุง ด.ญ.ภาวิกา เจิงกล่ินจันทน ร.ร.วัดราชาธิวาส นายบรรหาร ขันติ
ชัยขจร ร.ร.นนทรีวิทยา  

ด.ช.ชัยวุฒิ โตผาติ ร.ร.มัธยมวัดดุสติาราม น.ส.เอมิกา ไกร ร.ร.นิวรณศรยีานุสรณ น.ส.บุญ
วิไล ธิยานันท ร.ร.คลองลานวิทยา นายอฐนลวงศ กิตติมาภรณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการบางใหญ ด.ญ.สมรัชนี เกตุแกว ร.ร.บานนา นายกพิทยากร น.ส.ประภัสภรณ ศรี
โรจน ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม นายสรายุทธ แกวผุดผอง ร.ร.เมืองสุราษฎรธานี ด.ญ.ชนิ
กานต กัลยวณชิย ร.ร.อํามาตยพานิชนุกูล นายณัฐพงษ สายริยา ร.ร.ปทุมคงคา  

นายธนะศักดิ์ ศรีใส ร.ร.ปทุมคงคา ด.ญ.ภัทรวรรธน ปญญาคง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม น.ส.
ณัฐพร ศิรสิานต ร.ร.ดาราวิทยาลัย น.ส.วรัญญา วงคเทียนชัย ร.ร.สามัคคีวทิยาคม ด.ญ.ณิ
ชกุล นุกูลธรรม ร.ร.สขุเจริญผล ด.ญ.ชุติมณฑน หลีตระกูล ร.ร.อนุบาลลําปาง ด.ญ.ดวง
กมล วรรธนะศักดิ์ ร.ร.ลําปางกัลยาณี น.ส.ศิริวรรณ สีหนองแสง ร.ร.นนทรีวิทยา น.ส.เกวลี 
กีกาศ ร.ร.นนทรีวิทยา ด.ช.ธวชัชัย แสนยะบุตร ร.ร.ปทุมคงคา  

5.ดานทักษะฝมือวิชาชีพ  

ด.ชเกียรติศักดิ์ นนทแกว ร.ร.บานหนองบาทาว  
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