
 

 

       รายชื่อ 100 คนแรก      ALIST EDUCATION EXPO 2019      

 

 
ล าดบั 

 
ช่ือ-สกุล 

 
โรงเรียน 

 
ระดบัชั้น 

 
โซน 

1 นางสาวณฏัฐณฏัฐ ์แกว้กงพาน โยธินบูรณะ ม.6 A 
2 นายธรรณธร ดีรอด โยธินบูรณะ ม.6 A 
3 นายกิตติพงษ ์แกว้ไวยทุธ บางปะกง บวรวทิยายน ม.5 A 
4 นางสาวยสุรอ หลีขาว พิมานพิทยาสรรค ์ ม.4 A 
5 นางสาวอณัณา กนกพิทกัษก์ุล พิมานพิทยาสรรค ์ ม.6 A 
6 นางสาวภรทิพย ์นนัทนากรสกุล พิมานพิทยาสรรค ์ ม.6 A 
7 นางสาวชลธิชา ตาทอง พิมานพิทยาสรรค ์ ม.6 A 
8 นางสาวจิณณ์ณิชา แสนเรือง พิมานพิทยาสรรค ์ ม.6 A 
9 นางสาวอาทิตยา ยาวชิยัแกว้ พิมานพิทยาสรรค ์ ม.6 A 

10 นางสาวนนัทชัพร  พนัธ์ุแตง ธญัรัตน์ ม.5 A 
11 นางสาวฟารีดา ปัตตนภูมิ อิสลามสันติชน ม.6 A 
12 นางสาวเอ๊ียะซาน หนูเชต อิสลามสันติชน ม.6 A 
13 นางสาวเอ๊ียะซาน หนูเชต อิสลามสันติชน ม.6 A 
14 นางสาวฟุดลา มูลทรัพย ์ อิสลามสันติชน ม.6 A 
15 นางสาวนงลกัษณ์ ช่างกลึง อิสลามสันติชน ม.6 A 
16 นางสาวลกัษิกา เสลา อิสลามสันติชน ม.5 A 
17 นางสาวพรธิดา ลายสาคร อยธุยาวทิยาลยั ม.5 A 
18 นางสาวแกว้ตา จนัทระโยธา สระแกว้ ม.6 A 
19 นางสาวณฏัฐพร สมสันเทียะ สระแกว้ ม.6 A 
20 นางสาวพรชนก กองค า ท่าสองยางวทิยาคม ม.6 A 
21 นางสาววรินธร สันตะชิต สตรีราขินูทิศ ม.5 A 
22 นางสาวมินตรา มลาวาสน์ สตรีราขินูทิศ ม.4 A 
23 นางสาวอภิญญา ไพยรินทร์ สตรีราขินูทิศ ม.4 A 
24 นางสาวภคพร ใสแจ่ม สตรีราขินูทิศ ม.4 A 
25 นางสาวปิยะธิดา มีแฟง สตรีราขินูทิศ ม.4 A 



 

 

26 นายญาณพฒัน์ สีนอเพีย สารคามพิทยาคม ม.5 A 
27 นายสิร์ปพศั ศกัด์ิสกุลวฒันา สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
28 นางสาวอญัญาพร เหล่าพิเดช สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
29 นางสาววภิาวดี แท่นทอง สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
30 นางสาวปนดัดา ศรีเสนพิลา สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
31 นายแทนกาย ค าพิชิต สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
32 นายพนัธวธัน์ ไชยวงศ ์ สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
33 นายพิสุทธ์ิพงศ ์จนัทรจ านงค ์ สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
34 นายพุฒิพงศ ์หงษา สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
35 นายนจัศิป์กร สิงหาบุตร สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ม.5 A 
36 นางสาวสุภวดี ร่มพฤกษ ์ กลัยาณีศรีธรรมราช ม.4 A 
37 นางสาวลดัดาวลัย ์ขนุพิลึก มธัยมวานรนิวาส ม.5 A 
38 นางสาวภิญญาพชัร์  เรืองหิรัญธนากิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.5 A 
39 นางสาวภคัจิรา สุขร่ืน อยธุยาวทิยาลยั ม.5 A 
40 นางสาวกษมวรรณ อนุชยั สตรีชยัภูมิ ม.4 A 
41 นางสาวณฐัจรินทร์ โพธิจกัร สตรีชยัภูมิ ม.4 A 
42 นางสาวพรพิมล เยน็อนงค ์ สตรีชยัภูมิ ม.4 A 
43 นางสาวสุชานาฎ เพช็รผึ้ง มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร ม.5 A 
44 นางสาวภูริชญา เพช็รผึ้ง มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร ม.4 A 
45 นางสาวซีมิยาอ ์ตาดอิน สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ม.4 A 
47 นางสาวจุฑามาศ คาวาซากิ แม่ริมวทิยาคม ม.5 C 
48 นางสาวปิยวรรณ ปัญญา แม่ริมวทิยาคม ม.5 C 
49 นางสาวเกวลิน จิตอารี เศรษฐบุตรบ าเพญ็ ม.6 A 
50 นางสาวกญัญมน จิระศิลป์ เศรษฐบุตรบ าเพญ็ ม.6 A 
51 นางสาววจิิตตรา แสงทอง มธัยมวานรนิวาส ม.5 A 
52 นางสาวจุฑามณี เหล่าศรีชยั มธัยมวานรนิวาส ม.5 A 
53 นางสาวอาทิตยา ตะสูงเนิน สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ ม.6 C 
54 นางสาวณฐัวดี บุนนาค สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ ม.6 C 
55 นางสาวอยัรีณ กีมาและ สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ ม.5 C 
56 นายปฐมพงศ ์พิมพเ์ภา บูรณะร าลึก ม.4 A 



 

 

57 นายพิศุทธิ จนัทร์หิรัญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ม.5 A 
58 นางสาวโนสินี ธรณินทร์เดชา บดินทรเดชา4 ม.4 A 
59 นางสาวจนัทร์หอม นามแกว้ วดัไร่ขิงวทิยา ม.5 A 
60 นางสาวยภุาพร ก่ิงหมั้น วดัไร่ขิงวทิยา ม.5 A 
61 นางสาวกฤติยาณี มูลสุวรรณ์ สารคามพิทยาคม ม.6 A 
62 นางสาวญาดา ทรัพยภ์ารีย ์ สารคามพิทยาคม ม.5 A 
63 นางสาววาสนา พลเตมา สารคามพิทยาคม ม.4 A 
64 นางสาวญาศุมินทร์ แกว้สองสี สารคามพิทยาคม ม.6 A 
65 นางสาวชนิสรา ฤาเทพ อาจสามารถวทิยา ม.6 A 
66 นางสาวรัตติยากร โอดสู อาจสามารถวทิยา ม.6 A 
67 นายนพชยั สิงห์คร ขนุหาญวทิยาสรรค์ ม.6 A 
68 นางสาวรูสนา แวหะมะ สตรีอิสลามวทิยา ม.5 A 
69 นางสาวอิลฮาม มานิหิยา สตรีอิสลามวทิยา ม.4 A 
70 นางสาวสุรัยยา มะเด็น มูฮมัมาดียะห์ ม.6 A 
71 นางสาวพชัริดา ดาราไก อิสลามศาสตร์มูลนิธิ ม.5 A 
72 นางสาวแวนซัมี สุหรรษา ธรรมวทิยามูลนิธิ ม.5 A 
73 นางสาวชลญา สาแล๊ะ คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
74 นางสาวฮาลีน่า มามะ คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
75 นางสาวมาเรียม บือโต คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
76 นางสาวฟาตีมะ ตนหน คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
77 นางสาวอามีร่า มะสาลมั คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
78 นางสาวนูรียะห์ ยะมะกา คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ ม.6 A 
79 นางสาวเพชรรุ่ง บุญตนั ท่ามะกาวทิยาคม ม.6 A 
80 นางสาวจิดาภา เวยีงนนท ์ สุรธรรมพิทกัษ์ ม.6 A 
81 นางสาวทินประภา สุดรักษ ์ วเิชียรมาตุ ม.6 A 
82 นางสาวทิพยเ์กษร ฤทธ์ิหมุน ยา่นตาขาวรัฐชนูปถมัภ ์ ม.6 A 
83 นางสาวปณิดา ชยัศิริ วเิชียรมาตุ ม.4 A 
84 นางสาวภณัทิยา คงรังษี วเิชียรมาตุ ม.5 A 
85 นางสาวภรณ์ทิพย ์ชูอ่อน วเิชียรมาตุ ม.5 A 
86 นางสาวแพรวณิชาภทัร ปานสิทธ์ิ วเิชียรมาตุ ม.5 A 
87 นายอรรถนิติ ดว้งคง พรศิริกุล ม.5 A 



 

 

88 นางสาวนฤมล ทินบุตร สุรธรรมพิทกัษ์ ม.5 A 
89 นางสาวเกษศราภรณ์ บวัค าทุม สุรธรรมพิทกัษ์ ม.4 A 
90 นางสาวซาฟีรา หะยยีนุุ มูฮมัมาดียะห์ ม.6 A 
91 นางสาวสายสมร ราชวงค ์ ยางรากวทิยา ม.4 A 
92 นายณรงคเ์ดช แสงรอด ยางรากวทิยา ม.4 A 
93 นางสาวนารีรัตน์ บวัเล็ก ยางรากวทิยา ม.6 A 
94 นางสาวอาทิตยา คหาวงศ ์ นางรอง ม.5 A 
95 นางสาวหซัวานี แขกพงศ ์ รัศมีอนุสรณ์ ม.5 A 
96 นางสาวโบนสั พนัสามารถ รัศมีอนุสรณ์ ม.5 A 
97 นางสาวอภิวดี หะหมาน สภาราชินี จ.ตรัง ม.5 A 
98 นายสันติภาพ ทาระขะจดั ยางรากวทิยา ม.5 A 
99 นางสาวมลทิพย ์ไหมทอง ศีขรภูมิพิสัย ม.6 A 

100 นายพงษพ์นัธ์ จนัทร์เจริญ ศีขรภูมิพิสัย ม.6 A 
หมายเหตุ : 

1.นอ้งๆ ท่ีมีรายช่ือ 100 คนแรก รับเส้ือยดื (ครบรอบ 5 ปี เอลิสท)์ ฟรี! คนละ 1 ตวั 

2. แต่งกายชุดนกัเรียนตลอดการติวทั้ง 2 วนั 

3. นอ้งๆท่ีเขา้ร่วมโครงการลุน้รับทุนการศึกษามูลค่า 600,000  บาท  ฟรี!! 

4. แจกฟรี! หนงัสือประกอกการติวและเกียรติบตัร 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาตรวจสอบขอ้มูล ช่ือ-สกุล / โรงเรียน ใหถู้กตอ้ง เพื่อจดัพิมพเ์กียรติบตัร  



 

 

 

 

 

 

 


