
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ดร.สุพรรษา ศรประเสริฐ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
2 นางกมลทิพย์ สายแสง ธัญบุรี ปทุมธานี
3 นางกรรณิกา คณานันท์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
4 นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
5 นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
6 นางณีรนุช รัตนสีหา กมลาไสย กาฬสินธุ์
7 นางนภาพร สอนจรูญ เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
8 นางนันทพร ภาวะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
9 นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร นารีนุกูล อุบลราชธานี

10 นางพชรมน เวชกุล เหนือคลองประชาบํารุง กระบ่ี
11 นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
12 นางพิมพ์พิสา ถุงจันทร์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
13 นางเพียงกาญจน์ พรามนิล ท่าล่ีวิทยา เลย
14 นางมยุรี เวียงคํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา
15 นางลภัสรดา อินทร์บํารุง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
16 นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
17 นางสนธยา พิมพ์เงิน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
18 นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
19 นางสาวคัทริน สอนแสนสุข พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
20 นางสาวจารุณี น้อยเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
21 นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ แม่ลาววิทยาคม เชียงราย
22 นางสาวชุติมันต์ ยาวะระ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
23 นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวฐิติวรรณ ศรีวราพันธุ์ ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวณปภัช พลฤทธิ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
26 นางสาวทัศนีย์ ทุมก่ิง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
27 นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
28 นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
29 นางสาวนอร์หายาตี มะสาแม เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
30 นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสทิธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ครูภาษาอังกฤษ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ครูภาษาอังกฤษ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

31 นางสาวปิยพร ชูเทพ อํามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี
32 นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
33 นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
34 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
35 นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดา สันกําแพง เชียงใหม่
36 นางสาวไพวัลย์ จําปามูล เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
37 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ พิชัยรัตนาคาร ระนอง
38 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
39 นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุลักษณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี
40 นางสาววิลาสินี ทวีผดุง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
41 นางสาวศรัญญา อาจโยธา ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
42 นางสาวศิริรัก บุญโยม พัทลุง พัทลุง
43 นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
44 นางสาวสุนิสา  สุขหมั่น สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
45 นางสาวอรทัย จันทรังษี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
46 นางสุนิสา จติตเมตตากุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
47 นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
48 นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
49 นายจรักกิจ จันทะเวช สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
50 นายชนาธิป สิทธิพรหม หนองหานวิทยา อุดรธานี
51 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
52 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
53 นายเตชทัต หล้าหิบ สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
54 นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
55 นายพรชัย ร่มวาปี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
56 นายภชพน ชัยเจริญชนม์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
57 นายรวิพล เปรมเกร็ด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
58 นายวรุธ อินผูก ปัว น่าน
59 นายวิวัฒน์ แสนคํานาค สรรพวิทยาคม ตาก
60 นายศักรินทร์ คนหมั่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร มุกดาหาร



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ครูภาษาอังกฤษ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

61 นายศานิต ลอยแก้ว เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา
62 นายสถาปนิก วรสิทธิ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
63 นายอาจินต์ แซ่อุน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
64 นางสาวซี บุญยโกศล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางวราลักษณ์ สีระคาม มัญจาศึกษา ขอนแก่น
2 นางสาวจีรุวรรณ เชษฐบุตร บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น
3 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สะเดา มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
5 นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
6 นางสาวสิรินาถ ชุมพาที สตรีพัทลุง พัทลุง
7 นายศักดา จันทร์กล่ัน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
8 นายโสภณ พวงพันธ์บุตร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาวเรวดี  มีสุข ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี
2 นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวนริศรา ไชยสงคราม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
5 นางสาวอมรพันธ์ สําเภา ชลกันยานุกูล ชลบุรี
6 นางสุทธดา เหลืองห่อ กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
7 นายสันต์ชัย มานิมนต์ หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ครูวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ครูคณิตศาสตร์



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางจีรวรรณ อินทรเพชร อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
2 นางนัดดา ทองนุ้ย บ้านนา สงขลา
3 นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ อนุบาลบ้านแพง นครพนม
4 นางสาวธมนต์อร ทองยัง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
5 นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
6 นางสาวเบญญาดา วิริไฟ ทานสัมฤทธิ์วิทยา นนทบุรี
7 นางสาวพันทิวา ลาคํา อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
8 นางสาวรัตนา การงาน อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 นางสาววาสนา วิมล ราชานุบาล น่าน

10 นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์ อนุบาลลาดยาว นครสวรรค์
11 นางสุจารีย์ ทองเกตุ อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
12 นางสุภาวดี ปุญจุบัน อนุบาลชุมพร ชุมพร
13 นายชาติณรงค์ สุขนา อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
14 นายวิวัฒน์ พลายละหาร อนุบาลด่านซ้าย สุพรรณบุรี
15 นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข อนุบาลเชียงของ เชียงราย
16 นางสาวณภาภัช นิยม อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศรีสะเกษ

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ครูประถมศึกษา
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาว ณ มน นุกูลสุขศิริ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวกชกร อุทาน บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
3 นางสาวกชพร ดอนวิชา บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
4 นางสาวกมลชนก ชาญพินิจ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
5 นางสาวกรณ์ติรัศมิ์ รัตนานันท์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
6 นางสาวกรรณทิพย์  โสมจันทร์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
7 นางสาวกรรณิการ์ สนเป่ียม วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวเกณิกา ศรีสัจจา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
9 นางสาวแคธรีน คอร์เดโร สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี

10 นางสาวจรรยพร ประดิษฐ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
11 นางสาวจารุนันท์ สุวรรณชัย ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
12 นางสาวจิดาภา จันทสังข์ ธัญบุรี ปทุมธานี
13 นางสาวจิตตินี เจียมบูรณะกุล เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
14 นางสาวจุฑาทิพย์ ปานขาว ท่าล่ีวิทยา เลย
15 นางสาวจุฑามาศ สมศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 นางสาวจุฑามาศ โอฬาริกโยธิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
17 นางสาวเจณิชตา เจริญชัยดี วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
18 นางสาวเจนญาณี แก้วหาญ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
19 นางสาวฉมาชล แสงกําพลี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
20 นางสาวฉัตรธิดา ศิริลําดวน นารีนุกูล อุบลราชธานี
21 นางสาวชณัญธิดา อินวาทย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
22 นางสาวชนนิกานต์ เงินมาก นราธิวาส นราธิวาส
23 นางสาวชนัญชิดา พันธุ์โบศรี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
24 นางสาวชนิษฎา ปุณโณทก ชลกันยานุกูล ชลบุรี
25 นางสาวชลพรรษ กัลยาณมิตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
26 นางสาวชลัยรัตน์ ก้องวิริยะกูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
27 นางสาวชิดชนก นามเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
28 นางสาวชุติกาญจน์ คงไข่ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวโซฟี่ โชร์เดอร์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 นางสาวไซซี หมวดเชียงคะ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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31 นางสาวญาณินดา เตียวอนันต์ สตรีพัทลุง พัทลุง
32 นางสาวฐานิดา นุชนารถ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
33 นางสาวฐาปานีย์ จิราวุฒิเมธารักษ์ ตะก่ัวป่า "เสนานุกูล" พังงา
34 นางสาวณัชชานันท์ อินทร์ติยะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
35 นางสาวณัฐชริดา หัสดี อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
36 นางสาวณัฐณิชา ชัยนา มัญจาศึกษา ขอนแก่น
37 นางสาวณัฐพร โพธิวงษ์ แก่งคอย สระบุรี
38 นางสาวณัฐพร สายแสง ธัญบุรี ปทุมธานี
39 นางสาวดารินทร์ โทหนองตอ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
40 นางสาวดาวรุ่ง คูหามงคล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
41 นางสาวธญานี พลธนะ สตรีศรีน่าน น่าน
42 นางสาวธนภรณ์ ตันเจริญ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
43 นางสาวธนัญชนก เสริมสกุล พนัสพิทยาคม ชลบุรี
44 นางสาวธมลวรรณ แจ่มจํารัส บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
45 นางสาวธัญวรรณ พันธุ์รัตน์ ตะก่ัวป่า "เสนานุกูล" พังงา
46 นางสาวธัญวรักษ์ สามารถ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
47 นางสาวนภสร กุลกรรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
48 นางสาวนภสรณ์ จันทร์เปล่งแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
49 นางสาวนภัสวรรณ นิลทน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
50 นางสาวนวนันทน์ บุตรละคร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
51 นางสาวนัชชา เกียรติไพบูลย์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง
52 นางสาวนันท์ฐิญา จัตุรัส ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
53 นางสาวนิชาภา วงษ์ทองเหลือ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
54 นางสาวนุชนาฏ กาญจนสิทธิ์ ท่าล่ีวิทยา เลย
55 นางสาวบงกช จรรยาสวัสดิ์ พนัสพิทยาคม ชลบุรี
56 นางสาวบุณยนุช รัตนวงค์ พัทลุง พัทลุง
57 นางสาวบุณยานุช  เจษจินดา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
58 นางสาวเบญจพร ตันพิสัยไพสิฐ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
59 นางสาวเบญญาภา แตงรอด เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
60 นางสาวเบญญาภา พรสกุลไพศาล สันกําแพง เชียงใหม่
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61 นางสาวปณิตา สินสมุทร์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
62 นางสาวประภาวรินทร์ พูลภิรมย์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
63 นางสาวปัฐทิชา มหกิจเดชาชัย โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
64 นางสาวปารียา ชาชุมวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร มุกดาหาร
65 นางสาวปารียา รื่นสุข นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
66 นางสาวพรนภัส อินทเศียร นครนายกวิทยาคม นครนายก
67 นางสาวพรพิมล ปาป้อง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
68 นางสาวพลอยนลิน  ทับทิมดี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
69 นางสาวพลอยประภา  บุญล้อม หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
70 นางสาวพัชราพร เขียวนํ้าชุม หนองหานวิทยา อุดรธานี
71 นางสาวพาขวัญ พนมวงศ์ตะวัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร มุกดาหาร
72 นางสาวพิมพ์ชมพู มิ่งขวัญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
73 นางสาวพิมพ์พจี ชุ่มศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
74 นางสาวพิมพ์รัก คงสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
75 นางสาวพิมฟ้า คุณาพงศ์กุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
76 นางสาวเพชรนภา ปัญโญ นารีรัตน์ แพร่
77 นางสาวเพชรลดา แต้มรุ่งเรือง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
78 นางสาวเพ็ญนิภา สีสมงาม รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี
79 นางสาวแพรพรรณ มูลศรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา
80 นางสาวไพลิน ทันโหศักดิ์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
81 นางสาวฟาเดีย สันองค์ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
82 นางสาวฟ้าประทาน คชาผล เหนือคลองประชาบํารุง กระบ่ี
83 นางสาวฟาริดา พินิจมนตรี ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
84 นางสาวภัทรวดี กอบพึ่งตน สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
85 นางสาวภัทรียา แสงสุวรรณ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
86 นางสาวภาวินี กุลวรรณูปถัมภ์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
87 นางสาวมณฑิรา ต้องใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา
88 นางสาวยมลยงยศ อนรรฆจีระพงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
89 นางสาวยิหวา ชํานาญ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
90 นางสาวรุจิรภา สุกุล สายนํ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
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91 นางสาววชิราภรณ์ ดอกกระถิน สงวนหญิง สุพรรณบุรี
92 นางสาววชิราภรณ์ หันจรัส กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
93 นางสาววรรณวลี โหยงโสภา บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น
94 นางสาววรางคณา นิลกิจ แก่งคอย สระบุรี
95 นางสาววรินทร คนซื่อ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
96 นางสาววิชญาพร เวชมงคลกร สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี
97 นางสาวศวิตา วศินปัทมชาติ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
98 นางสาวศศิประภา ตันมา นารีรัตน์ แพร่
99 นางสาวศศิวิภา ก้อนใจจิตร สายนํ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

100 นางสาวศิรภัสสร ปราชญ์บัณฑิต อรัญประเทศ สระแก้ว
101 นางสาวศุภวรรณ ลมูลเช้ือ กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
102 นางสาวสยามล กาวัลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
103 นางสาวสวรรยาโคตรเคน ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
104 นางสาวสิริญากร ไชยนุ บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
105 นางสาวสิริน พรมสันเทียะ กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
106 นางสาวสุภัทตรา กงคํา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
107 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณเอ่ียม พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
108 นางสาวอชิรญา แสงวภิาสนภาพร สตรีอ่างทอง อ่างทอง
109 นางสาวอติกานต์ บัวชุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
110 นางสาวอนัตตา  ไตรวงค์ย้อย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
111 นางสาวอนุตรา วรสิทธิ์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
112 นางสาวอรกัญญา ยาทองไชย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
113 นางสาวอรจิรา สิงห์พันธ์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
114 นางสาวอรปรีญา แก้วมณี หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
115 นางสาวอริสา วิปุลาคม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
116 นางสาวอัครยา สุขรอด นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
117 นางสาวอัญชิสา เหลืองรุ่งทรัพย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
118 นางสาวอินทิรา คันธพสุนธรา เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
119 นายกัญจน์พนธ์ วงศ์ทรงศักดิ์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
120 นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

121 นายจักรพนธ์  ขาวศรี ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
122 นายฉัตรมงคล หงษ์สัจจากุล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
123 นายฉัตรวรุฒ คลองน้อย สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
124 นายชญาณนทร์ รอดแก้ว กะเปอร์วิทยา ระนอง
125 นายชนม์ชนันทร์ ช่วยชนะ กะเปอร์วิทยา ระนอง
126 นายโชติบุตร ตันศิริ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
127 นายซีม่อน เล้นซ์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
128 นายณฐกฤต ธูปแก้ว สตรีอ่างทอง อ่างทอง
129 นายณัชพงศ์ นันทจิต ดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร
130 นายณัฐพล สุวรรณไตร บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
131 นายทยุต เจษฎาวณิชย์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
132 นายธนบดี โชติกเสถียร รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี
133 นายธนวัฒน์ อ่ิมพรมานะ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
134 นายธนวัต บุญวัฒน์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
135 นายธนิรันดร์ แย้มไผ่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
136 นายนภัทร ล้ีวิบูลย์ศิลป์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
137 นายนภัทร สุฤทธิ์ ปัว น่าน
138 นายนราธิป เพียรทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
139 นายนฤภนต์ น้อยทุ่ง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
140 นายนันทพงศ์ ทองนาม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
141 นายนําโชค อิทธิเดชาขจร ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร
142 นายบุณยาดิเรก บุณยะโหตระ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
143 นายปวัน ธนพรพันธ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
144 นายปารณัท จันทร์ตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
145 นายปารมี มุระดา กมลาไสย กาฬสินธุ์
146 นายพายุ  กันลา สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
147 นายพุฒิพงศ์ บรรเริงศรี ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี
148 นายภพพิพิฐ ปาลานุสรณ์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
149 นายภราดร คําพร สตรีศรีน่าน น่าน
150 นายภาณุรัตน์ อุทุมพร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
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151 นายภามิณ พันธุ์ถาวรชัย ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
152 นายภูมิรพี สมณะ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
153 นายวาริศ ชุนประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
154 นายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ พัทลุง พัทลุง
155 นายวุฒิ วิสารทะ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
156 นายสนธภัทร ทีฆาวงค์ ปัว น่าน
157 นายสรวิชญ์ กังแฮ อํามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี
158 นายสัณฑพงศ์ หอมหวน สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
159 นายสําราญ ลุมภู หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์
160 นายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
161 นายอมเรศ นิธิวาริกูล อู่ทอง สุพรรณบุรี
162 นายอัซวรรณ์ รอยีอาลี นราธิวาส นราธิวาส
163 นายอิศรา อิศรางกูล ณ อยุธยา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
164 นางสาวณัฐธิกานต์ ปัญญาพรวิทยา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
165 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ศรี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
166 นายภรัณยู จันทร์ทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
167 นายณัฏฐกิตต์ ไชยวัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
168 นายวัชพล วุฒิยาน สา น่าน
169 นางสาวกัญญารัตน์ ประทีปรังสรรค์ สา น่าน
170 นางสาวศุภิสรา รานอก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชายกฤตเมธ รากวงค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
2 เด็กชายเขมชาติ ขจรผล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
3 เด็กชายจิรภัทร จันทร์มล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
4 เด็กชายชาญชัย ชนะศรี วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
5 เด็กชายดนัย จงอุทัยไพศาล สฤษดิเดช จันทบุรี
6 เด็กชายเตชทัต บุญเช้ือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
7 เด็กชายธรรมชาติ ธนาวุฒิวร สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
8 เด็กชายธัชธรรม ธรรมใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 เด็กชายปภาวิชญ์ พหุโล แม่ลาววิทยาคม เชียงราย

10 เด็กชายปรมินทร์ สัมฤทธิ์ วัดนาวง ปทุมธานี
11 เด็กชายปวริศ อัศวกิจธนานนท์ สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
12 เด็กชายพลพรรธน์ โภชน์ฉิมพลี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
13 เด็กชายพสธร ศรีวรนาถ อู่ทอง สุพรรณบุรี
14 เด็กชายพัทธนันท์ ขันทอง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
15 เด็กชายภูธฤต เติมวาณิช ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี
16 เด็กชายสมภพ นวลรัตนตระกูล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
17 เด็กชายสุรเชษฐ์ วงษ์อํานาจ สรรพวิทยาคม ตาก
18 เด็กชายอามาล สะมาแอ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
19 เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง อนุบาลเชียงของ เชียงราย
20 เด็กหญิงคาธารีนา โชลทีส์เสค ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
21 เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
22 เด็กหญิงจิดาภา พรหมรักษ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
23 เด็กหญิงชญานิศ กัปโก หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
24 เด็กหญิงชาลิสา เลขานุกิจ สตรียะลา ยะลา
25 เด็กหญิงฌานิภา เดชสุภา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
26 เด็กหญิงณิชา จัสมิน ฮอดจ์สัน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
27 เด็กหญิงธัญญ์นภัส โสภาเศรษฐนันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
28 เด็กหญิงธีรธนานาฎ อู่ทรัพย์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
29 เด็กหญิงประภัสรา ทศกฎไพรี สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
30 เด็กหญิงปวรา ลิขสิทธิ์พงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
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ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

31 เด็กหญิงปาริชาติ นันทะเสน สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
32 เด็กหญิงพิชญา บํารุงจิตต์ ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
33 เด็กหญิงพิชญาภา เพ็งมีศรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา
34 เด็กหญิงพิชญาภา เมืองใจหล้า อํามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี
35 เด็กหญิงภริตา ทะยัวันธูเซ็น เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
36 เด็กหญิงภูริชญา วงษ์แสง เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
37 เด็กหญิงมนภรณ์ จุกมงคล เหนือคลองประชาบํารุง กระบ่ี
38 เด็กหญิงลวัณรัตน์ สาทิพจันทร์ เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
39 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ราชัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
40 เด็กหญิงวริศรา ฉัตรวิริยะ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
41 เด็กหญิงศุภิสรา พึ่งเจียม นครสวรรค์ นครสวรรค์
42 เด็กหญิงสาลินี ศิริมาตร์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
43 เด็กหญิงสิรภัทร ไพศาล แม่ลาววิทยาคม เชียงราย
44 เด็กหญิงอลิศา มีอํานาจ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
45 เด็กหญิงอันนา ประยูรธํารงธิติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
46 เด็กหญิงอัยลดา  ประทุมยา พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
47 เด็กหญิงอาทิมา สน่ันวงค์สังข์ ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี
48 นางสาวเขมิกา อัคชาติ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
49 นางสาวธันยพร บุรพพงษานนท์ หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
50 นางสาวอภิญญา เจ๊ะโส๊ะ สตรียะลา ยะลา
51 นางสาวอิสรีย์  ทวิชสังข์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
52 นายกันต์ พันธภิบาล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
53 นายรัฐภูมิ เสรีพัฒนะพล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
54 นายวชิรวิชญ์ คนใจบุญ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
55 นายศิวกร ไตรยราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
56 นายอภิภู รวมธารทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
57 เด็กหญิงปพิชญา อินระวงค์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
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1 เด็กชายกฤษฏ์ เกียรติศิริโรจน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช
2 เด็กชายจตุรวิทย์ นาคประสิทธิ์ อนุบาลบ้านแพง นครพนม
3 เด็กชายจิณณพัต กัลยา อนุบาลแพร่ แพร่
4 เด็กชายจิรพัฒน์ รุ่งประเสริฐ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
5 เด็กชายจุติภัทร เรืองตระกูล อนุบาลชุมพร ชุมพร
6 เด็กชายณฐกร ดอนชัย บ้านสันกลาง เชียงราย
7 เด็กชายณวรรฒ ทรวงบูรณกูล ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
8 เด็กชายนรภัทร ตริยางกูรศรี อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 เด็กชายนเรนร์ฤทธ์ สิริพิพัฒน์กุล ทานสัมฤทธิ์วิทยา นนทบุรี

10 เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
11 เด็กชายรพีภัทร บรรณคร อนุบาลด่านซ้าย สุพรรณบุรี
12 เด็กชายศิณะ บุญรักษา อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
13 เด็กหญิงกัญญาพัชร แพ่งยัง อนุบาลชุมพร ชุมพร
14 เด็กหญิงกัญยาวีร์ สกุลพิพัฒน์ อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
15 เด็กหญิงกัลยภรณ์ อันถาวร วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
16 เด็กหญิงกุลณิชา ขจรพิสิฐศักดิ์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
17 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง) สกลนคร
18 เด็กหญิงชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
19 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล อนุบาลเชียงของ เชียงราย
20 เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย อนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร
21 เด็กหญิงญาณิศา ปัญญานะ อนุบาลแพร่ แพร่
22 เด็กหญิงฐนันญดา บานเย็น ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
23 เด็กหญิงฐิตาสิริ ศรีวิสุทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช
24 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สนุ่นรัตน์ สฤษดิเดช จันทบุรี
25 เด็กหญิงณัฏฐปัถย์ ธูปทอง อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
26 เด็กหญิงณัฐธยาน์ มุงคุณ อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
27 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปิยัง อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
28 เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว อนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร
29 เด็กหญิงณิชาภัทร ยืนชนม์ บ้านนา สงขลา
30 เด็กหญิงนริศรา ไหมชุม ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 



ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี  2562
สอบวันท่ี 12 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

31 เด็กหญิงนันต์นรา ขันอาษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
32 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์ เขียวบ้านยาง อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
33 เด็กหญิงปัณฑา หาญประเสริฐพงษ์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 เด็กหญิงปิยมน ปรีชา พญาไท กรุงเทพมหานคร
35 เด็กหญิงปุณณัตถ์ เจริญลาศลักษณ์ บ้านสันกลาง เชียงราย
36 เด็กหญิงพรจากฟ้า แก้วใส อนุบาลบ้านแพง นครพนม
37 เด็กหญิงพชิราพร พลธนะ ราชานุบาล น่าน
38 เด็กหญิงพิชารัตน์ ประภาสวัสดิ์ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
39 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา คงน่ิม ทานสัมฤทธิ์วิทยา นนทบุรี
40 เด็กหญิงภูเพียง จินดาวรรณ ราชานุบาล น่าน
41 เด็กหญิงมุทิตา มาเฉลิม อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
42 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
43 เด็กหญิงศิรภัสสร อรรถบูรณ์ อนุบาลลาดยาว นครสวรรค์
44 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
45 เด็กหญิงสุพิชญา มหนิธิวงศ์ อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
46 เด็กหญิงอัญมณี ศรีสะพุก อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
47 เด็กหญิงอันดามัน วงศ์วิไล อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
48 เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
49 เด็กชายอติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกุล อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศรีสะเกษ
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