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ประกาศ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา  

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ตามที่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพ่ือการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) เพื ่อยกระดับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บัดนี้ โครงการฯ ได้จัดสอบประเมิน TEDET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 

2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัล

เหรียญทองแดง และรางวัลระดับจังหวัด ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

      ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) 

ประธานโครงการประเมินและพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา 

ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ไดรับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาคณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษา 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกนกพัชร ลำเพย อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงจันทิมา พันธ์สีมา อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กชายญาณวุฒิ คำจันทร์ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กชายณฐดล ประเสริฐกุล นภสร ปทุมธานี 

เด็กหญิงณภัทร์วรัญญ์ วนเวชกุลย์ภักดี ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร 

เด็กหญิงณัชชา รัตนอุดมวรรณา อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

เด็กชายณัฐวัฒน์ มณีศักดิ์ประเสริฐ อนุบาลตาก ตาก 

เด็กหญิงนิรินทร์ภัทร์ โสภาวนัส อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงพิชญาภา กิตติพัฒน์วงศ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสัณหพัฒน์ เก้าเอ้ียน สาธิตกระบี่ กระบี่ 

เด็กชายอชิรวิชย์ เอ้ือเวชนิชกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอัณณา ศิริพงษ์เวคิน อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกฤติญาณี ตนภู อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กชายกันต์นภธรณ์ ตุ้มทอง วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายชนกันต์ ธรรมศรี อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายชยกร แสนสุข วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงโชติกา พงษ์ดารา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

เด็กหญิงณภษร เอ่ียมโสภา สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐกรณ์ ไพบูลย์ธนศาล ธนศรี นครสวรรค์ 

เด็กชายธนกร วงศ์พานิช วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายธีรภัทร ยิ้มแพร อนุบาลตริณศิลป์ เพชรบูรณ์ 

เด็กชายธีรวัชร พงษ์รอด วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กหญิงนรินวิภา แม่นยำ บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 

เด็กหญิงนิณาดา กะสูเมาะ อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส 

เด็กชายพัทธดนย์ จงสุรสิทธิวัฒน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายภาคิน พิมพ์โคตร ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 

เด็กชายภูตรา พฤกษาอุดมชัย อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายสรัช เกียรติประดับ รอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ระยอง 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายเกริกภัชกร รัชชญาวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายฐปกรณ์ หนูเอียด ชุมชนหนองหิน เลย 

เด็กชายณธัช ปริยกนก อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายปริญ นิติเกตุโกศล เด่นหล้า พระราม 5 นนทบุรี 

เด็กหญิงพลอยนภัส มาโท วัฒนาชัยนาท ชัยนาท 

เด็กชายพสธร ประสงค์ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กชายวชิรทัศน์ วัฒนการุณ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายจารุเดช สุวรรณเกต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณญดา ศุภคณาพิทักษ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณฐ จีบโจง รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ขจรนภาลัย ปรีชานุศาสน์ ชลบุร ี

เด็กชายณัฐพงศ์ โกวิททวิพัฒน์ ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ปทุมธานี 

เด็กชายณัฐพัชร์ ตัญจพัฒน์กุล อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” นครศรีธรรมราช 

เด็กชายณัฐวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายตะวันฉาย สิทธิเวชไทย อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปรรณ พานิชเจริญ อนุบาลระยอง ระยอง 

เด็กหญิงพัสตร์รดา นันท์อุดมศักดิ์ อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School  นนทบุรี 

เด็กหญิงแพรพลอย เจียมปัญญา อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 

เด็กชายภันเต มีแก้ว สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กชายภาสวี วัฒนปาณี เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงมินรญา สิริดำรงเดช สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงรามินดา เอ่ียมเอก วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กหญิงสรัญรัตน์ ศีลสุเมธกุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอภิภช อนุกูลรังสรรค์ สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเอมสุข พูนวศิน พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกวินภพ วังคะฮาด อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงกานต์พิชชา ใจบุญ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กชายจรรยวรรธน์ เบญจสิริวรกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

เด็กชายชวกร สรรคอนุรักษ์ วัฒนาชัยนาท ชัยนาท 

เด็กชายชัชชวิน มาลัย อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงมณี วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายณัฐวีร์ ผลประกอบศิลป์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายธนกฤต สุนันต๊ะ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

เด็กหญิงธนธรณ์ หวังเรืองสถิตย์ อนุบาลระยอง ระยอง 

เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายธีรัตม์ ปลื้มพัฒนกิจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงนวัญธร ศรีสุทธิยากุล อนุบาลสระบุรี สระบุรี 

เด็กชายปกป้อง คังฆะมะโณ สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กชายพาทิศ ธรรมสุนา บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 

เด็กหญิงเพชรลดา บุญก่อน อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กชายภควา ภาคอารีย์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรณกร พุ่มยงค์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรัชชานนท์ ทานะเวศ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงรัศมิ์นภัส ชุ้มดง บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 

เด็กชายศุภกฤต น้อยอยู่ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กหญิงสวิตตา เครือกล้วย บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกิตติยะ มณีรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝ่ายประถม) 
พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ นานาชาติกระบี่ กระบี่ 

เด็กชายธนัตถ์สิทธิ์ เครือจิรายุส์ อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 

เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายพุฒิพงศ์ นนทิการ ศรีสว่างวงศ์ สงขลา 

เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูริต ลีละศิธร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายศิวัตร์ กาลเนาวกุล แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์ หรั่งวัตร วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 
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รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณฐพงศ์ โตทัพ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายธนินท์ คุณกิตติยานนท์ อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงธัญมน สุขสันต์ สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กชายธาวิน จงสืบสิทธิ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 

เด็กชายนวพล สุจริตกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปัณณดา งามสุทธิกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายปิยะ ทั่งโต ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุณณธี อรุณนารา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพรภวิษย์ สิทธิสาร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภัทรภูเบศ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายภาสกร มณีโชติช่วง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

เด็กชายภูมิ ศรีนฤพัฒน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายร่มฉัตร สุจิรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กหญิงรัศมิ์ลภา ล้ออิสระตระกูล วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กหญิงริณรัก ยะโสธร วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายวีรุณอัศม์ ศุภมงคลเจริญ เอกปัญญา กาฬสินธุ์ 

เด็กชายสุวิจักขณ์ มุ่งถ่ิน อัสสัมชัญระยอง ระยอง 

เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชณ์ ทองบัวศิริไล อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กหญิงอัยญาดา สันติรัตนกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายจิรภัทร ธนผลผดุง วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายชุติพนธ์ สนแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฏฐวนนท์ บัวดิษฐ์ เทพนารี แพร่ 

เด็กหญิงณัฐรดา กนกวรรณ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณัทกร ปรีชาวุฒิเดช เกษมทรัพย์ นราธิวาส 

เด็กชายดรณ์ นิสภาธร นิสภาธร สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายตุลย์รยะ กลไกร อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายธนภัทร ณ ระนอง บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายธนิกวิญญุ์ พิบูลย์เกียรติกุล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

เด็กชายธันยภัทร คล้ายสุข วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายนภ อภิวัฒน์การุญ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายบรรณวิชญ์ งามไพบูลย์ทรัพย์ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายปัณณพงศ์ บุณยรัตพันธุ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 

เด็กชายปุณณวิทย์ แก้วตา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปุณยาพร วัฒนพงษ์พิทักษ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพชร เรามานะชัย อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร อนุบาลสระบุรี สระบุรี 

เด็กชายพัฒนสรณ์ จิระวรกาญจน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพิชชญะ มณีสุข บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายพุทธคุณ สิทธิศรี อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายภัทรพงษ์ กีรติไพบูลย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงภาวิกา สถิตจินดาวงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงวัลอาสาฬห์ ศิริชัย อนุบาลนครปฐม นครปฐม 

เด็กชายศรัณพงศ์ พิทยานนท์ เด่นหล้า พระราม 5 นนทบุรี 

เด็กชายศุภกร สิริธนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศุภกฤต ตั้งกอบลาภ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศุภจิรา มูลอ้าย สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กชายสุหฤท หลิมชูตระกูล ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต 

เด็กหญิงอภิชา ปล้องนาค วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายไอศูรย์ อนุพงศ์พิพัฒน์ อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
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รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤตภาส เลาหตีรานนท์ ลูกรักเชียงของ เชียงราย 

เด็กชายคณิศร นามทิพย์ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายจิตรเทพ เดชสุภา สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายเดชสิทธิ์ วิริยะสม สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กชายทวิช ดิเรกพันธ์ บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 

เด็กชายธนากร จารุนุช ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายศุภณัฐ อ้ึงมณีประเสริฐ อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกุลรวี สายสุยา อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงชนัญชิดา โชคชัยทวีลาภ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กชายณธรรศ อุยสุย บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายณัฐพัชร์ พาชีรัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมะยา มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

เด็กหญิงทิตชญา กลกิจเกรียงไกร ราชินี กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนภัทร วงษ์เกษม  อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุร ี

เด็กชายปริญ ส่งศรี อนุบาลกระบี่ กระบี่ 

เด็กชายปัณณ์ มณีนาค มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กชายปัณณวิชญ์ สินเพ็ง มัญจาคริสเตียน ขอนแก่น 

เด็กชายปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพรทิพา จันปลิว บ้านดอนกอย สกลนคร 

เด็กหญิงพิมพ์ชญา จริตงาม ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายภัทรพล บุญแก้ว กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภาษิต เลิศสุกิจจา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายรเทพ เขมะเพ็ชร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

เด็กชายวรินทร เทพมังกร อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง 

เด็กชายสุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายฆนคม ขาวเรือง วิวัฒน์วิทยา ตรัง 

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเจษฎากร เพชรธีรภัทร หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายชนม์ ชุมอินทอง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชนาธิป ดีนวนพะเนา อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กชายณ กรณ รักษาทรัพย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัชฌนนท์ สันติภาพ อุดมวิทยา ราชบุรี 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสุวรรณ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 

เด็กหญิงธนพร นภาดลกิจ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กหญิงธมน สุขคุ้ม วิวัฒน์วิทยา ตรัง 

เด็กชายธัชพงศ์ ตั้งตะธารากุล อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปกรณ์ยศ ว่องสุวรรณเลิศ ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สงขลา 

เด็กชายปรรณ กาญจนารัณย์ อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปริญญา สิงห์กัญญา แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายปัณณทัต อิฐงาม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กหญิงพิมพ์นลิน เพ็ชรไพโรจน์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภาณุภูมิ อุดมพันธ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตต์อารีกุล อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

เด็กชายรณรต พัทธวีรกุล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 

เด็กชายวริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวุฒิภัทร ชิงชัยฤทธิ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 

เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

เด็กชายสิรภพ ศรีรัตนพงษ์ เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เชียงราย 

เด็กชายอนวัช เจียรจรูญศรี อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

เด็กชายอภิชภัทร อรุณวิราม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอรศศิร์ รอดริน วิวัฒน์วิทยา ตรัง 

เด็กชายอัครชัย จุลมูล อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) 

กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤต เรืองฤทธิ์ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ อนุบาลตาก ตาก 

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายเชษฐ์มนุษา ไนดู อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์ จารุสมบัติ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนกฤต โชโต แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายปุญญกรณ์ แสงสกุล วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

เด็กชายเย็นศิระ พยอมพันธ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายวรัท หุ่นศิลป์ ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงศิรภัสสร จริตงาม อนุบาลสงขลา สงขลา 

เด็กชายศุภกร ตันสกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

เด็กชายอีตั้น เชน ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายจิรัฏฐ์ เลี่ยมเพชร สหวิทย์ สุพรรณบุรี 

เด็กชายชัยณรงค์ ทิพย์มณี สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กชายณฐกร อินทรสังขนาวิน อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” นครศรีธรรมราช 

เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายธนยศ ยงเกียรติกานต์ เสนพงศ์ สงขลา 

เด็กชายธนวินท์ เจษฎากานต์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 

เด็กชายนฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายพชร พริบไหว หาดเสี้ยววิทยา สุโขทัย 

เด็กชายพฤทธิพร เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กหญิงภัทรพร เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศุภกร อุไรพันธ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายสุภเวช สระนาค อนุบาลระยอง ระยอง 

เด็กชายสุวิจักขณ์ พลรัฐธนาสิทธิ์ รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤติน นวกุลศิรินารถ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

เด็กชายกิติภูมิ ผิวเกลี้ยง แสงโสม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชนัญชิดา มาทวงษ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายชนินทร เทพวัลย์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สุพรรณบุรี 

เด็กหญิงณัชพัณณ์ ภัทรโอฬารรัฐ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณัฐชนน เจนใจ อนุบาลสระบุรี สระบุรี 

เด็กชายณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายธนเกียรติ จารุอารยนันท์ สหวิทย์ สุพรรณบุรี 

เด็กชายธนัทพงศ์ อินดาฤทธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงนวพรรณ อุ่นกาศ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายปัณณวิชญ์ งามสุทธิกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายพีรกาญจน์ กาญจนวาส อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 

เด็กชายฟัรฮาล หมาดสกุล ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล 

เด็กชายภูกวิน เรืองสุข แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายรณกร ราชบุรี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวรินทร อินทนู สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงวริษฐา ศุภชยกูล อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ คุมขันท์ อนุบาลวชิร พิจิตร 

เด็กชายสรวิชญ์ แดงเผือก อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก 

เด็กชายสิปปภณ อรุณโรจน์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี 

เด็กชายสุขกมล พีรภาพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กชายอภิวิชย์ ชิณกธรรม อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ มารีย์วิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ อนุบาลนครพนม นครพนม 
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รางวัลชมเชย

ช่ือ นามสกุล ระดับ โรงเรียน จังหวัด

เด็กหญิงณรัก วัฒนกรสิริ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายธนโชติ เกียงเอีย ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายธนวรกฤต อุดมศรี ประถมศึกษาปีท่ี 3 นานาชาติกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายทีปกร แซ่อ้ึง ประถมศึกษาปีท่ี 4 สังข์ทองวิทยา กระบ่ี

เด็กชายวรัท โอภาสพิมลธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายวิภูภัทร ศรีทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงพิชญา สุระ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายเฟาซีย์ หวันโส้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายภูมินทร์ หลักเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกานตราช กระบ่ี

เด็กหญิงฉัฐฏกาน กงสะเด็น ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาล 4 มหาราช กระบ่ี

เด็กชายรพี บุตรมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงสุกฤตา สิทธิมนต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โชคชัยกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายจิรสิน ตันรุ่งเรือง ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

เด็กชายฌาน ศรีมงคลถาวร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงต้ังเจตน์ อัตติยะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายจิรภัทร ภู่อารีย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายปรินทร์ พูลก าลัง ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร

เด็กชายฟ้าฉาย ลี ประถมศึกษาปีท่ี 3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

เด็กชายชัยอนันต์ บวรนิมิต ประถมศึกษาปีท่ี 4 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เด็กชายธรรม์ธนา ชาแท่น ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายปริญ ต่ออุดม ประถมศึกษาปีท่ี 4 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เด็กชายทชภณ พรรณบัว ประถมศึกษาปีท่ี 5 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงพริมา ฉาบแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงรินธาร ว่องวันดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร
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ช่ือ นามสกุล ระดับ โรงเรียน จังหวัด

เด็กชายณฐกฤต อุทัยวัฒนาทร ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงพลอยพิชชา พิริยพูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เด็กชายอภิวิชญ์ วังวรัญญู ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงจิรันธนินท์ โพธ์ิทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายฐานวัฒน์ ภัครหิรัญพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายปณิธิ บุญศรัทธากุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเมฆบัณฑิต กาญจนบุรี

เด็กชายพรศักด์ิ รักษ์อาจ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายธิติฏฐ์ เติมศรีวรานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วีรศิลป์ กาญจนบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายเมธาภัตร สัมฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กหญิงธิชาภัทร สุรพา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุษบงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงพัทธนันท์ จินโจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงกมลพร ติชาวัน ประถมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย กาฬสินธ์ุ

เด็กชายณฐกร ผาวงษา ประถมศึกษาปีท่ี 3 หนองห้างอ านวยวิทย์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายคริสตกานต์ ใจทาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายเทพทัต ทรัพย์สมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายพัชรพล จิตจักร ประถมศึกษาปีท่ี 4 หนองห้างอ านวยวิทย์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายปฐพี ภักดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) กาฬสินธ์ุ

เด็กชายพชร ธารสวิง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายพุทธิพรหม พุทธพรหม ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายติณณภัทร์ ค าสิลา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายธนพัฒน์ สุธาธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงพิชชาภา เฉิดจินดา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงชนิดาภา เท่ียงอ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กหญิงญาดา อ่ าทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กหญิงปพิชญา บุญเชย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กหญิงณัฐพร เจนจบ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายภาวัช เสือเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร
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เด็กหญิงรุ่งดาริน ศรีประชา ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายนันทวัฒน์ อ่อนเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 4 เจริญสุขอุดมวิทยา ก าแพงเพชร

เด็กชายพัฒนดนย์ อยู่ครอบ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายพีระพัฒน์ วระชินา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายภูมิบดินทร์ สุทธิวิรีสรรค์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กชายยศชนินทร์ ประทุมแฝง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กชายอธิคุณ สว่างศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กชายธนกฤต เสือเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กหญิงภัคจิรา ย่ังยืน ประถมศึกษาปีท่ี 6 เจริญสุขอุดมวิทยา ก าแพงเพชร

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญเพลิง ประถมศึกษาปีท่ี 2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น

เด็กชายอัครวินท์ ลิขิตวันดี ประถมศึกษาปีท่ี 2 ฮ่ัวเค้ียววิทยาลัย ขอนแก่น

เด็กชายแก้วประพาฬ วันเพ็ญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น

เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายวิสุทธ์ิ วรธนาพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กหญิงระวีวรรณ บุตรโคตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กชายอนพัทย์ ศรีหารักษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กหญิงปรภา เต็งคิว ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายภัทรพล โรจน์เพียรธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กหญิงภัทรียา เวียงวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 พัฒนาเด็ก ขอนแก่น

เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงพศินาภัค เข่ือนขัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ็ญบุรี ขอนแก่น

เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายณธรรม พุ่มเล่ง ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี
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เด็กชายธีรดนย์ เพาะปลูก ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงเบญชญา ต้ังตรงจิตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงณปภัช เลาหุไลกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายปริญญวัฒน์ อารีสกุลกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงปาณิสรา ล้ีไพโรจน์กุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายกฤติพงศ์ ค าภาพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายพัชรพล ไข่ค า ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงรัตน์วรา อภิดุลย์สวภัทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายคณพศ ศรีบุญชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงพราวดาว โพโสภา ประถมศึกษาปีท่ี 5 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงมินตรา แผ่นผา ประถมศึกษาปีท่ี 5 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายฐากฤช กิจกาญจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงณิรดา รุ่งอร่ามศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายอภินัทธ์ กิตติบดีสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงนิรดา สุขล้น ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงธัญฐิรัตยา นนทา ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

เด็กชายนนท์ปวิธ บุญเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายวรินทร อันทะไชย ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายกรธัช กิจเจริญไชย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา

เด็กชายจุมพลภัทร์ อนิวรรตพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายชนนนท์ วรรณค า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายกันต์ภูชิสส์ ปาสาณพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายปรรณพัชร์ โกสีย์วงศานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงภัทรปภา คงใหม่ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงธนัชญา เครือจิรายุส์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา
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เด็กชายพงศ์พศิษฐ์ ส่งสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายวริศ ธรรมวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงซิดน่ีย์ แอลพิเนดา ประถมศึกษาปีท่ี 3 ศรีสุวิช ชลบุรี

เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา

ชลบุรี

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ทองวณิชนิยม ประถมศึกษาปีท่ี 3 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี

เด็กหญิงจิดาภา เจตนาวณิชย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

เด็กชายฐิติพันธ์ รุจิราภิลักษณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา

ชลบุรี

เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายชิณท์ณภัทร บดีศรีสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

เด็กหญิงพัชร์อริญ สุดพิพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กหญิงวีรณัฐอร พรพัฒนเกียรติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายณธกร ทีปกรสุขเกษม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายภาวัต จงรักภูบาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทย์ ชลบุรี

เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

เด็กหญิงพลอยปภัส ขันตี ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายสิรภพ บุญเพชร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงณัฐธัญญา ศรีเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงนุชประวีณ์ รอดขาว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายเจตนิพัทธ์ หร่ังเพชร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงพีรภาว์ ค าทับทิม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงศุภวรรณ์ ผลพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงกฤติญา ระจิตด ารงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วจันทึก ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กชายกษิดิศ จันทร์น้ าใส ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กชายภัคพงศ์ หงษ์สมดี ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ
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เด็กหญิงขวัญหทัย แนวโนนทัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กชายบุรินทร์ แสงทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กชายพงษ์วริษฐ์ จัตุรัสตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงกานต์สินี พืชผักหวาน ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ

เด็กชายชยกร วงศ์พรหม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงสุภณิดา ลีละธนาฤกษ์ มูล

กว้าง

ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงรณรณก แสนสุข ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กหญิงศุภกานต์ ศุภวัตรวิบูลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ

เด็กหญิงศุภิสรา ทาท่าหว้า ประถมศึกษาปีท่ี 6 มะนะศึกษา ชัยภูมิ

เด็กหญิงปานไพลิน ประภัสสรวัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร

เด็กชายจิรายุ ศักด์ิกาญจนา ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงปณาลี โชคพระสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายภคพล กิจควรขยัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร

เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร

เด็กชายคทาธร พุทธรักษา ประถมศึกษาปีท่ี 5 นิรมลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงพาทินธิดา ดวงแป้น ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายเตชิต ชูจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงธันยลัลน์ นิลถาวรสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายสุกฤษ หนูฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงชนกวนันท์ ใจบุญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์บุญชัยเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายภัทรนัน เหล่าวาณิชวัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กหญิงชาคริยา บุตรนุชิต ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กชายฐิติภัทร บุญยืน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กหญิงพชรพร สิทธิยศสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กชายจักรภัทร สังข์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลแม่สรวย เชียงราย
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เด็กชายชยุต ส าราญฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กหญิงธิตาพร ทองจรัส ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กหญิงนวินดา อุ่นเรือน ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายพศวัต สิทธิสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กหญิงศิญา วงศ์กา ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปัญญาวัฒน์ เชียงราย

เด็กหญิงธีรินทร์รัตน์ ทวิพรชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กหญิงศิริกุล เตชะธีราวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กชายอชิตะ กาวิชา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายจิรเมธ คัมภีร์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กหญิงณปภา แก้วแปงจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงพาขวัญ ชุ่มมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายธรรมราษฎร์ ไชยศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กชายธีรภัทร หมอศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชัยวิทยา เชียงใหม่

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุคนธสิงห์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กชายชยพล สุริยจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

เด็กชายตรัยภูมิ รัตน์จีรานุกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

เด็กชายทินภัทร บัญฑิตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายเชน บัดติยา ประถมศึกษาปีท่ี 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กชายธมนันท์ ปิยะวรรณศิริกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กชายกฤศธนัช งามดี ประถมศึกษาปีท่ี 2 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายสิงห์ณัฏฐ์ สิงห์เกิด ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปัญญาวิทย์ แผนกประถม ตรัง

เด็กชายกันต์ เท่ียงธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงวิลาสิรินทร์ ขาวเช้ือ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วิวัฒน์วิทยา ตรัง

เด็กชายศุภกฤต ศุภกีรติโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายจาฏุพัจน์ คงใหญ่ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ดรุโณทัย ตรัง

เด็กหญิงนิชาภา ฤทธ์ิหมุน ประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายพชร รักห่วง ประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก ตรัง
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เด็กชายกวิน อรุโณประโยชน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงณัฐศิมา ยางสูง ประถมศึกษาปีท่ี 5 วิวัฒน์วิทยา ตรัง

เด็กหญิงเปล่งประกาย เส้ียวสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ธาดาอนุสรณ์ ตรัง

เด็กหญิงนันท์นภัส ขันค านันต๊ะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปิยบุตรศึกษากร ตรัง

เด็กชายปารทัต รักเก้ือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงอรณิชชา ราญฎร ประถมศึกษาปีท่ี 6 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงกัญญาภัทร ตรัสร่มเย็น ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พฤฒิวงศ์วาณิช ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ประสิทธ์ิกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายนันทพงศ์ รังษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารดานุสรณ์ ตราด

เด็กหญิงปารมี บุญชู ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงสรวงอัปสร ต้ังจารีตสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงพรนภัส รัตนพร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงพิมชญา ปันทะรส ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายเศรษฐปสิทธ์ิ ทองคงหาญ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายชัยวัฒน์ มณีศักด์ิประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายศรัณย์กร โสมส่องแสง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงชนิกานต์ ดีสลิด ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพ็ชระ ตาก

เด็กหญิงธัญวรัตน์ งามขุนทด ประถมศึกษาปีท่ี 6 ราษฎร์วิทยา (ต่ีม้ิง) ตาก

เด็กชายนพวัฒน์ อภัยกุญชร ประถมศึกษาปีท่ี 6 ราษฎร์วิทยา (ต่ีม้ิง) ตาก

เด็กหญิงชวัลนุช เกินอาษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงณิชาพัชร์ วิลาโพธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงจิรัชญา รุ่งแสงมนูญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กหญิงพิชชานันท์ กุลศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงวนิดา พลายเวช ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก
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เด็กชายกิตติภูมิ ภูมิพัฒนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กชายเตติณห์ พรประไพ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตละอออุทิศ นครนายก นครนายก

เด็กหญิงธัธชา เหล่าทวี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กชายจิรณัฐ พลายอยู่วงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ โลหะเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กหญิงอภิชยาภา รัตนวโรภาส ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายเขมกฤต สายสวาท ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กหญิงชาลิสา จุฬาพรศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

นครปฐม

เด็กชายศิขรินทร์ คงคา ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

เด็กชายกตัญญู เตรียมโพธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีอมรรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เพชรหยอย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายดลภวัต ศิริชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครปฐม นครปฐม

เด็กชายสิรภพ พรสา ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

เด็กชายอธิษฐ์พงษ์ อิสระภักดีธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายธีร์ ธนวุฒิกูร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม

เด็กชายภัทรพล สมพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม

เด็กชายภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม

เด็กชายชัยอนันต์ สุทธินันต์สกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงลัลน์ลลิต ล าลอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดพระธาตุพนม 

“พนมวิทยาคาร”

นครพนม

เด็กหญิงวิวิศนา พิภพภิญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดพระธาตุพนม 

“พนมวิทยาคาร”

นครพนม

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงสารพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยะสุรีย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กชายศิรเทพ มิตรตระกูลกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กชายรชานนท์ มีนุ่น ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครพนม นครพนม
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เด็กหญิงกัญญากานต์ จันทร์แดง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จันทร์บุญนะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงเบญญาภา ยะสุรีย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กชายทินกฤต เจริญชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม

เด็กชายพชร พรมโคตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบ้านแพง นครพนม

เด็กหญิงอารียา อินทรพรหม ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กชายณภัทร โชคชัยทวีลาภ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายพัสกร พิมพล ประถมศึกษาปีท่ี 2 สุขานารี นครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญาพร ล้ิมตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายกฤติน โค้วประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กชายกันตพัฒน์ สกุลภิญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายติณณภัทร์ กอบประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายโดมินิค บึลมันน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ครบุรีวิทยา นครราชสีมา

เด็กชายปวริศร์ เชาวลิต ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายพัสปภพ ลีลาวัฒนชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ วัฒนศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายภูดิศ ทศานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายภูมิพัฒน์ ฮอหรินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายภูวกฤต ตันติจารุวุฒิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

เด็กชายสิทธิพล ศรีนุกูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กหญิงกฤตติกา มุติสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงชุติมันต์ ณ จัน ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช

เด็กชายพ.พิชาเยณฐ์ พัดศรีเรือง ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงเธียรธิตา เตือนวีระเดช ประถมศึกษาปีท่ี 3 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กชายภูวรินทร์ ชูแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นครศรีธรรมราช
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เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉายวิริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงปัญญดา อุ่นอุโมงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายศุภวิญญ์ จงมี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายชวกร ณ นุวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 นานาชาติเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายวรากร กาญจนคลอด ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายสรวิชญ์ พูนเขาทอง ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉายวิริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายธีรภัทร์ มุกกาสา ประถมศึกษาปีท่ี 6 สิทธาภัทร์ นครศรีธรรมราช

เด็กชายนพัตธร แกล้วทนงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงจารุพิชญา ภูมิศรีกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) นครสวรรค์

เด็กชายชนาธิป โลหะเวช ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) นครสวรรค์

เด็กชายพีรวิชช์ อดุลด ารงศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงฌาณิศา ถิรวัฒนพร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายวรวัศว์ สระทองอินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายสุวิจักขณ์ อโนดาต ประถมศึกษาปีท่ี 4 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงพิชญ์สินี ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายรัชพล อารยะเดโช ประถมศึกษาปีท่ี 5 โพฒิสาร นครสวรรค์

เด็กชายอธิษฐ์ พงศ์วนัสบดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายชนินทร ก้องแดนไพร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายณฐกร จันทรโชติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์

เด็กหญิงนัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายพิทยุตฆ์ ชนวัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

เด็กชายภัชรพล ประทีปชัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายณัฐชนน ชนินทร์สถาปัตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
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เด็กชายณัทชยุต ฉ่ัวประดิษฐ์ภัณฑ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 พิชญศึกษา นนทบุรี

เด็กหญิงลภัสรดา เจริญทรัพย์นุกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 เด่นหล้า พระราม 5 นนทบุรี

เด็กหญิงธนสินี บุปผา ประถมศึกษาปีท่ี 4 นานาชาติดราก้อน นนทบุรี

เด็กชายธสร อิทธิก าจร ประถมศึกษาปีท่ี 4 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายภาวิน พรล้ าฟ้า ประถมศึกษาปีท่ี 4 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส เต็งอ านวย ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กหญิงรินลดา รักศรีอักษร ประถมศึกษาปีท่ี 5 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายอัคราชัย ประกิตสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายนราวิชญ์ โชติพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

เด็กชายปรวีร์ อ่ าสุริยา ประถมศึกษาปีท่ี 6 พิชญศึกษา นนทบุรี

เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กหญิงฟิรญาร์ล กาแบ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส

เด็กชายวรฉัตร สุภามาลา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงอัญญมณี มังกร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส

เด็กหญิงฉัตรชญา มิตรวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายรัชพล อาภาธนานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กชายอับดุลมูอีด มะมิง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส

เด็กหญิงนิชชา อดุลย์ธารา ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายนินาดิร บินหะยีนิยิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กหญิงพิมพ์พจี พรหมพูล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงปันปรีดา ปรีชาวุฒิเดช ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส

เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กชายธชรัฐ ล าจวน ประถมศึกษาปีท่ี 2 นิธิวิทย์ น่าน

เด็กชายณฐภัทร กันทะวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน

เด็กหญิงพลอยรุจา โชคทวีสัมฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านปรางค์ น่าน

เด็กหญิงศศิวรินทร์ โรจนศุภมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 นิธิวิทย์ น่าน

เด็กชายดิเรกฤทธ์ิ กามินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน

เด็กหญิงพิชญธิดา มาสุข ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสบกอน น่าน
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เด็กชายภูมินันท์ ตันต่อมแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กหญิงณัฐกฤตา ค าวัง ประถมศึกษาปีท่ี 6 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กหญิงธัญพร วงศ์ใหญ่ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ราชานุบาล น่าน

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อุปจักร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน

เด็กชายบรรณวิชญ์ เพ็งค าป้ัง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงกาฬ

เด็กชายเพชรภูวนาท วิโย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงกาฬ

เด็กชายปฐวินทร์ พงษ์ภาสุระ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ฮ่ัวเค้ียว บุรีรัมย์

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ รักชอบ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ รุ่งอร่ามศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายวราเทพ เท่ียงคืน ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงชณิชา อยู่วัฒนากูล ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฮ่ัวเค้ียว บุรีรัมย์

เด็กชายปกรณ์ ประยูรพุฒิวณิชย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายปุณณวิชช์ พงศ์พณิช ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฮ่ัวเค้ียว บุรีรัมย์

เด็กหญิงกานต์รวี อูรณการ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายคูณฤกษ์ สมกิจศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงเณย์ ชัยอริยวรวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เด็กชายจิรายุ ศรียงยศ ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กหญิงปภัสสร ศรีแสงจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กชายปุณณวิช อดุลสุทธิกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กชายพฤทธ์ธนัย หนูจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กหญิงวรวลัญช์ พรมเสนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กหญิงกุญช์ชญา ศรีนคร ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

เด็กชายจิรายุ สดุดีภักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายวิวัฒนอนันต์ วงษ์ทองทิว ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

เด็กชายนพดา ดีนิรันดร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายนันนนนน์ บุนนาค ประถมศึกษาปีท่ี 4 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายสิปปกร คงรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายกฤชนนท์ ศรีนคร ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

เด็กหญิงทอแสงรัศมี ธิดา ประถมศึกษาปีท่ี 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
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เด็กชายสวัสดิภัฒน์ สวัสดีแจ้ง ประถมศึกษาปีท่ี 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายณัชคนันส์ กองสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดเขียนเขต ปทุมธานี

เด็กชายปฏิพล หม่า ประถมศึกษาปีท่ี 6 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายภาคิน นามขันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี

เด็กชายณัฐชนน ครุฑไชยันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายบุณยภู ทองค า ประถมศึกษาปีท่ี 2 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายวรินทร หอธนสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงกชมน กิติโชตน์กุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายกฤษฏ์ิพล (โพธิรัชต์)

พรหมสิทธิการ

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายธนฤทธ์ิ ธุระงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงภาวินี จันทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายยุติวิชญ์ หูทิพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายธาวิน วรรัตนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายพิธิวัต เขียวอ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงอติพร รพีพันธ์ุเพียรเพ็ญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงกชพร วิศิษฏ์มณเฑียร ประถมศึกษาปีท่ี 6 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายชวณัฏฐ์ อยู่สวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายศิวัช ผ่องใส ประถมศึกษาปีท่ี 6 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงจิดาภา จินรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายชินภัทร ทองเม้า ประถมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

เด็กชายพบธรรม ดวงอุไร ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายจักรพงศ์ วิเศษศรีพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีวิทยา ปราจีนบุรี

เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงลลิตารัตน์ บัวสันเทียะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายพีรณัฐ พงษ์นรินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
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เด็กหญิงภคพร สิงห์ขรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายภพธรรม สุขสันต์วชิรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายชัยธีรฉัตร เพียรแสวงบุญ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายธนะเมศฐ์ อัครพัฒน์วรภา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายกิติภัฏ ศิริไพรวัน ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายปกรณ์ แซ่ล่ิม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กหญิงปองทิพย์ สุวรรณวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กหญิงภนิตา สิษฐ์ธนชา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายธนกร สาตร์เกษม ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายบวรทรัพย์ อนันต์เจริญกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงรัศกวิณณ์ สอดส่องกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายปวรรุจ สายจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายวิทย์ชวัล โมทนาพร ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายตฤณ สุทธธรรมประภาษ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธนัช คชพิมพ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายราชสกุล นพวงศ์ ณ อยุธยา ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกษิด์ิเดช ธรรมนารถสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายณัฐฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายพัสกรณ์ รักษาซ่ือ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายจิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธนภัทร ขุนหอม ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายพัทธดนย์ วามะขันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายจักรีวัฒน์ ขันทะวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปิยมิตรวิทยา พะเยา

เด็กหญิงธันญ์สิตา วชิรโพธ์ิทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายราชนาวา ไชยโยธา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา

เด็กหญิงสิริสกุล สันติธารารัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปิยมิตรวิทยา พะเยา
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เด็กชายณัฎฐ์ ประดิษฐผล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลจ าเนียรวิทยา พะเยา

เด็กหญิงนิมานันท์ เมืองมูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปิยมิตรวิทยา พะเยา

เด็กหญิงภคพร สิงหาร ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปิยมิตรวิทยา พะเยา

เด็กชายเขตต์ตวัน ช านาญธุระกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนิลุบล พังงา

เด็กชายเกียรติศักด์ิ จ๋วนเจนกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขจรเกียรติโคกกลอย พังงา

เด็กชายฐานพัฒน์ อภิไชยาวาทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายอัครวินท์ ชัยกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กชายพิชญุตม์ ภู่เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กชายวงศภัค ก าลัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายอธิพัชร กว้องม่ิง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายชลทฤฎ หลิมทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กหญิงฐานิดา นวลศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กหญิงนฤชยา แสงสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายธนิก กอบสิริโชคดิลก ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายชินวิช พิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายธนธัส สุคนธทัต ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงปุญญิสา เหมือนพรรณราย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายพัชรบุญ บุญมี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายภูณวัฒน์ ปานสุด ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายณัฐพัชร์ ก๊กเกียรติกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายนฤวัต รักชุม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายปานเทพ กกแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาลเขาชัยสน พัทลุง

เด็กหญิงลัลน์ญดา ชูช่วยสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วันทาศิริศึกษาบางมูลนาก พิจิตร

เด็กชายกฤตย์ เกิดขันหมาก ประถมศึกษาปีท่ี 3 วันทาศิริศึกษาบางมูลนาก พิจิตร

เด็กชายวุฒิพัฒน์ ป้ันเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กชายสิปปภาส สินไพศาลสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กชายกรณ์ มีมะโน ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทพประทาน พิจิตร

เด็กชายชยางกูร โตประพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กชายพันแสง สงวนทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพิจิตร พิจิตร
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เด็กหญิงกันยาวีร์ วนเวชกุลย์ภักดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กชายฉัตตพัทธ์ ก๊กมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา พิจิตร

เด็กชายธัมมดนย์ กอโชติวุฒินนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 นรบุตรศึกษา พิจิตร

เด็กหญิงนภัสกร ข าบัณฑิต ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กหญิงสรัญญ์นิตา ตันติโชติเมธี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กชายสสรัช พุ่มมาลัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ศุขโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กชายภัคพนธ์ มหัทธนตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พิษณุโลก

เด็กชายณิชพน อ้วนเจริญกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พิษณุโลก

เด็กชายนภัทร์ปกรณ์ ภมรกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กชายศิรพัฒม์ พัฒนะสันติ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ส่ินหมิน พิษณุโลก

เด็กชายปัณณวัฒน์ ปันทะธง ประถมศึกษาปีท่ี 4 ธีรธาดา พิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กชายพิชญะ พิทยาเวชวิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ธีรธาดา พิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กชายวีรวิชญ์ สิงหพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ่าการบุญ พิษณุโลก

เด็กชายกิตติภพ ยาสมุทร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กหญิงปราณดา แสนแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กชายภัทรคุณ ศิวะมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

เด็กชายกรัยกิระ พรณรงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลและประถมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

เด็กชายปัณณธร มูลกว้าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก

เด็กชายปิยะวัฒน์ อิสระธานันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กชายภิชพัฒน์ นักประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายยศพันธ์ พระนิมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายอริย์ธัช เอมสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงปราชญาธิป ทองมา ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายภูวเดช แก้วสะอาด ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายศรัณย์พงศ์ โชติศาตพร ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายกิตติธัช เนียมเงิน ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายฐิติพงศ์ แท่นประเสริฐกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายพิตตินันท์ เกียรติเดชาวิทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี
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เด็กชายคริษฐ์ ไตรสินสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายเบญจมิญช์ เพ็งแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายวรัย แก้วเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงกิรณา โพธิพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายศย ด ารงสุรสิน ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงสิริวิมล ตรีหลาบ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กรรมจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงกานต์พิชชา ยศสุพรม ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงศิริณัฏฐ์ แก้วกอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงขวัญภิชา มิสก้ี ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลน้ าหนาว เพชรบูรณ์

เด็กชายคณพศ พลฉวี ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กชายกิตติธัช อธิปัญญา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กชายปัณวรรธน์ เท่ียงท า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กชายวรรณพงษ์ แก้วจิตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กชายรัฐภูมิ รัตนะวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กชายศุภธัช อุทัยไพศาลวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กหญิงสิริกร แซ่หลี ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กชายธนดล แก้วพันยู ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์

เด็กชายวทัญญู ละอองฐิติรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กหญิงสิริรัก แซ่หลี ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงอินทิรา ขวัญเดิน ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ชาญชัยวีระพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลแพร่ แพร่

เด็กชายธีรเทพ ทองศรีอ้น ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กชายกนธี วิทยาสุข ประถมศึกษาปีท่ี 4 เจริญศิลป์ แพร่

เด็กชายธนกร สายวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทพนารี แพร่

เด็กหญิงบุณยาพร นุ่มนวล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลแพร่ แพร่

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงพิชญ์สินี อินทิพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เจริญศิลป์ แพร่
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เด็กชายศศิวัฒน์ พงษ์พัศภิญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กชายธนวรรธน์ ทองแท่ง ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

เด็กชายสหรัถ สัมพันธ์ประทีป ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต

เด็กหญิงธนัชพร ส่งเกียรติวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

เด็กชายภัทรกร โพธ์ิอร่ามศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กชายอชิรา ราเหม ประถมศึกษาปีท่ี 4 ศูนย์การเรียนวิถีธรรม ภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กชายกฤตาณัฐ ณ นคร ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต

เด็กหญิงแพรว นามเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

เด็กชายอังกูร ผลิโกมล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงกัญพัชญ์ ทวีพันธุรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กชายณคุณ แก้วเสน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงณภัทร์ เสง่ียม ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

เด็กชายก้องกิดากร บุญปลุก ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายกิตติธร มณีภาค ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกิติยา มหาสารคาม

เด็กหญิงเตชินีวิภา กาสา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กหญิงภูเพียงดาว เจริญสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กหญิงกษิรามิเชล เสพย์ธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายสุรพรหม บุญกอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเอ่ียมสุข มหาสารคาม

เด็กชายอธิภัทร แสนพาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายกศญาณภัท เอมดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกิติยา มหาสารคาม

เด็กชายณฐกร จุลอักษร ประถมศึกษาปีท่ี 5 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กหญิงอชิรญา พินทะปะกัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายกันต์ระพี ค าอาจ ประถมศึกษาปีท่ี 6 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายจิรายุ ตุ่ยสิมมา ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายนภคพล แสงสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองวาปีปทุม มหาสารคาม
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เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 

วัดค าสายทอง)

มุกดาหาร

เด็กหญิงจิราพัชร วชิรวิโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงปาจรีย์ บุตรพรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายณฐภัทร ชัยสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายเตชิต พลบวรเดชสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 

วัดค าสายทอง)

มุกดาหาร

เด็กชายนรภัทร ชัยสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายคุณญ์ เทพพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายธนพัฒ กฤธนาพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มุกดาหาร มอนเทสซอรี มุกดาหาร

เด็กหญิงธัญญ์พิชชา บุญโพธ์ิอภิชาติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายนิลธีร์ นิลก าแหง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานี ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายศุกลภัทร ทวีบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงกัญญาดา กันทะแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ศรีธัญรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงลลิษา ผดุงบุษบา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายกฤตภาส หวานมีรส ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กชายสุพศิน พาณิชย์หิรัญกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กชายอิษฏวิศว์ สิทธิโกศล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงฉัตชรฎาพร ทอนผม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กชายชวิณวิชญ์ ธนะปาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กชายณัฐชนันท์ เข่ือนค า ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กชายณัฐนนท์ พรหมจันทร์ใจ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายเพ่ิมพูล พบวันดีฤชากุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กหญิงภูมิชญาฎา ธรรมวิริยารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โฮมสคูลรุ่งอรุณยโสธร ยโสธร

เด็กชายภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โฮมสคูลรุ่งอรุณยโสธร ยโสธร

เด็กชายชวกร ชารีแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) ยโสธร

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ โหตระไวศยะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายนัธทพัฒน์ รัตนโสภา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สมนึกพิทยา ยโสธร
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เด็กชายวชิรวิทย์ ชนะกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กหญิงอชิรญา แสนสุข ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 ยโสธร

เด็กชายชัยอนันต์ แสงกุดเรือ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กชายปองคุณ จันทรา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายเอ็มเมอร์สัน มาร์ติน เร็ททิก ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กชายปัณณวิชญ์ ตุดถีนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) ยโสธร

เด็กชายปุญญรวิชญ์ เจริญข้ึน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายวรพรต โชติสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายอันดามัน งามศรีตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กหญิงดานีน เจ๊ะอุบง ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา

เด็กชายนฤสรณ์ ปรีชาชาญพิชิต ประถมศึกษาปีท่ี 4 นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา

เด็กชายภูษภัทร เหลืองภัทรวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กชายภัทรพล เลิศพิรุณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ถนอมศรีศึกษา ยะลา

เด็กชายธีรพิชญ์ หิรัญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ถนอมศรีศึกษา ยะลา

เด็กชายพัฒนพล สังขออง ประถมศึกษาปีท่ี 6 มานะศึกษา ยะลา

เด็กชายอภิรัชต์ กมลพรไพศาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กหญิงกานต์สินี หิตายะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด

เด็กชายพัรณัฐ อาจหาญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์ ถนัดค้า ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเซลีนา เดอวาร์ท ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด

เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสุริย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด

เด็กชายณธเดช สัจจะสนทิศ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายปุญญพัฒน์ เสียงล้ า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายพิชญุตม์ สุวภาพ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายกิตติภพ ชุ่มเงิน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อดกล้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิรานันท์ เฉตระการ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณวรา วงศ์ค าจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายปัณณวิชญ์ สัจจสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
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เด็กชายศิริวัฒน์ บุรวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายรณกร เสนาะเสียง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลระนอง ระนอง

เด็กหญิงมินทร์ณภัทร เทียนไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกิจติมาพร ระนอง

เด็กชายวิศรุต รุจิกาญจนพิสุทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายณัฏฐชัย จุลเสนีย์ชร ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายพุฒิสรรค์  พัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกิจติมาพร ระนอง

เด็กหญิงสดใส ทรงประพาส ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายคีรินทร์ ธนานัทธพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 รอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ระยอง

เด็กชายภคภพ รัตนคุณากร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายเชษฐ์ภาคิน สมอ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายฐปนัท วชิระนันทกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กชายภาคิน คูณขุนทด ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง

เด็กชายกันธภัทร สาระสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กหญิงครองขวัญ คูหาพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กหญิงปวริศา อ่อนอุทัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายกิตติภัทร เกษมสุขโชติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กชายภานพ อัครพุทธิพร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กหญิงศศิกานต์ จันภิรมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กชายฐกรณัฏฐ์ ศิริเพ่ิมพูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายปล้ืมปรีติ อริยสุระ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง

เด็กหญิงอธิภัทร เฮร์แมน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง

เด็กหญิงปัณณิกา ไกรสิงห์เดชา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายเพชรแท้ เสนาธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายนัทธ์ฐภัค เพ่ิมพูนทวีชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายปฐมพงษ์ นักคุ่ย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายพีรวัส วัชรเสมากุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงชนม์ณภัทร ลวดทรง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายธีรสิทธิ มณีงามเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายภูมิภัช เรือนเจริญสิน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
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เด็กหญิงคริษฐ์ ตันติวิญญูพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 แย้มวิทยการ ราชบุรี

เด็กหญิงภาภัส สุวรรณประทีป ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายรณกร ดีบรรเจิด ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายพีรวิชญ์ แนวมาลี ประถมศึกษาปีท่ี 3 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงชญานิน เพ่ิมทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงปริยากร วิวัฒน์กสิกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายปุณย์พัฒน์ ธัมมวิจยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายชวัลณัฏฐ์ เพ็ชร์อุดม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กหญิงฤฬฎาฤณ ล้ิมสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กชายอานุภาพ งามประเสริฐสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบุรี

เด็กชายพีรพล แนวมาลี ประถมศึกษาปีท่ี 6 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงวรวลัญช์ จูบาง ประถมศึกษาปีท่ี 6 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กชายอนุศิษฎ์ อภิศักด์ิมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 6 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มุณีแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กชายศุภวิชญ์ จุลละโพธิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กชายเอกมันฐ์ เต็มเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กชายตฤณท์ อินทราวุธ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กชายเพชรตะวัน ตรัสสุภาพ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านปงสนุก ล าปาง

เด็กชายภูดิส รัตนประทีป ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กหญิงนันทิกานต์ ถ้ าทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กหญิงวิชญาดา ปันทะสืบ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กหญิงสทิตยา แก้วนันไชย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กชายธีทัต จริตงาม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กหญิงภัทราพร สิงห์อุสา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กชายอธิภู อุปรีพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กชายจิตติพัฒน์ ปิงยศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กชายณภัทร ศรีสวย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กชายวนธน วงค์สถาน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลล าพูน ล าพูน
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เด็กชายปองธรรม กล้ิงจักร ประถมศึกษาปีท่ี 4 ใบบุญล าพูน ล าพูน

เด็กหญิงอภิรญา พรหมมารัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กชายก้องภพ วันนะวันนา ประถมศึกษาปีท่ี 5 ใบบุญล าพูน ล าพูน

เด็กชายธีรภัทร พรหมมารัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กชายอนพัทย์ สายเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุณพัฒนา ล าพูน

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชาวนา ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใบบุญล าพูน ล าพูน

เด็กหญิงธันยารัตน์ ธนภูมิพัฒนะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชุมชนหนองหิน เลย

เด็กชายธิติภูมิ พรหมมาวัย ประถมศึกษาปีท่ี 3 เมืองเลย เลย

เด็กชายบุรฉัตรมงคล ลาภจิตต์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองเลย เลย

เด็กชายปัณณพัฒน์ โสมาศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองเลย เลย

เด็กชายภูริช เกศเก้ือวิริยะนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองเลย เลย

เด็กหญิงกีรติญา ภูมิผักแว่น ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย

เด็กหญิงนิศารัตน์ อ าไพกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมืองเลย เลย

เด็กหญิงปวิชญา ทองบุรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมืองเลย เลย

เด็กชายกิตติภพ ทับทิมทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองเลย เลย

เด็กชายนิติธาดา หวลระลึก ประถมศึกษาปีท่ี 6 แสงตะวันพัฒนา เลย

เด็กชายพีรบูรณ์ แสงสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองเลย เลย

เด็กชายเตชินท์ ฤาชุตกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงเปรมยุดา แต้มงาม ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านหนองคูขาม ศรีสะเกษ

เด็กชายรพีวรรธน์ สว่างภพ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ

เด็กชายอชิระ ขานภูเขียน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายภูพสุธา อร่ามเรือง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายณฐดล ศรีมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศรีสะเกษ

เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายเก้ือ เรืองเกียรติกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายเตชัส โรจนตรีคูณ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กหญิงปรัชวีร์ โรจนตรีคูณ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายเรืองยศ วราอัศวปติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร

เด็กชายธนภัทร สอนสมนึก ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านดอนกอย สกลนคร

เด็กหญิงปริชมน ประเสริฐสังข์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายปวริศ จันทร์มาลา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายณภัทร ก้อนตาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายธนันพัฒน์ เกษวงค์ษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านดอนกอย สกลนคร

เด็กหญิงปัญญาพร พละชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายกรกฤต วัชรเวชศฤงคาร ประถมศึกษาปีท่ี 2 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายกฤตานน รัตนพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายธีรภัทร คงแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงปิณฑิรา อินพรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายพิชญะ จริตงาม ประถมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงณัชชา นันทสาโร ประถมศึกษาปีท่ี 4 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายพิชญ์ จิตพุทธิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายภูวณัช พงษานุกูลเวช ประถมศึกษาปีท่ี 4 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงนินท์ธัญ ธชกฤศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายปวินท์พัชร ขีนทัพไทย ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุวรรณวงศ์ สงขลา

เด็กหญิงปุณณดา เอกพิทักษ์ด ารง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายณทองภูมิ สุวรรณอ าภา ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลับเพชรศึกษา สงขลา

เด็กหญิงปภาดา ตรีสุคนธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุวรรณวงศ์ สงขลา

เด็กหญิงเปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กหญิงทอปัด สุธาประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลละงู สตูล

เด็กหญิงณธิดา สืบประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายทฤฒคุณ ลีบูรจินต์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กหญิงสุรดา เพ็ชรรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สายเพชรศึกษา สตูล
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เด็กชายธรรศ โกวิทพิทยาการ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กหญิงศิริญาดา หมานยวง ประถมศึกษาปีท่ี 5 สตูลศานติศึกษา สตูล

เด็กชายปภังกร ถวิลวรรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายภูดิศ ปงพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายอรรถนนท์ มินชะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายปัญจพัฒน์ ใสสุก ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีวิทยาปากน้ า สมุทรปราการ

เด็กหญิงอธิชา อ านาจบัณฑิต ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กชายคุณภัทร ไชยม่ิง ประถมศึกษาปีท่ี 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ

เด็กชายตนุภัทร ใจนวล ประถมศึกษาปีท่ี 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ

เด็กชายธนดล บุญญานุวัตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายธนกฤต ไชยภพ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ศรีวิทยาปากน้ า สมุทรปราการ

เด็กชายธนวรรธน์ ปิยสิรินันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายเศรษฐวิทย์ มาตขาว ประถมศึกษาปีท่ี 4 ศรีวิทยาปากน้ า สมุทรปราการ

เด็กหญิงพิรดาภร เงาด า ประถมศึกษาปีท่ี 5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ

เด็กชายวรกร จินดาธนโชค ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศรีวิทยาปากน้ า สมุทรปราการ

เด็กหญิงวิรตา ธวัชราภรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กหญิงณชชญา แสงเพชร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

เด็กหญิงณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กชายภูศิษฐ์ หอมสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 นานาชาติไทย - สิงคโปร์ สมุทรปราการ

เด็กหญิงกัญญาภัค อยู่แก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนกฤต ย่ิงเจริญธนา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายตรัยคุณ อ้ึงทรัพย์อนันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กหญิงเพ็ชร์งาม ภู่ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง) สมุทรสงคราม

เด็กชายภูวิศ ทองเปลว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนพล สันติวงศ์วนิช ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายปณณวัช สีดอกบวบ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายกรเอก เหล่ารักพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายณัฐพัชร์ มงคลตรีลักษณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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เด็กชายปองธรรม ไชยยันบูรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กหญิงฉัตรนภัส สินมา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กชายชยกร สมุทรโมฬี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายพบธรรม ลิขิตพงษ์วิทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายภูดิท ซ้ิมสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายระพีพัฒน์ โทนารินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เอกชัย สมุทรสาคร

เด็กชายศตายุ ประเสริฐสังข์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กชายกฤษณ์ หุ่นนอก ประถมศึกษาปีท่ี 6 เอกชัย สมุทรสาคร

เด็กชายปภังกร ปวงกิจจา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายพิรพัฒน์ จ าปาเทศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กหญิงญาดา ซุนเฟ่ือง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงวรินทร ไทยถนอม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลยุววิทยา สระบุรี

เด็กชายอาชวิณ เนติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงนภัสญาณ์ นุดตะเคียน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายปริญญ์ นันเป้ง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายสิรวิชญ์ วิภาสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายจูฬโชค ส่งเจริญทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายณัฏฐชัย เพ็ชรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลยุววิทยา สระบุรี

เด็กหญิงนภัสนันท์ อนะมาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายกรวิชญ์ วชิระศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายพชร ไข่สุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายพลวัฒน์ บูชากรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงพชร วิจิตรจงกล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงพณณกร วิจิตรจงกล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงสิรภัทร สิงห์สี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายธมกร สุทธิวัฒนาการ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงณัชฑิฌา ส าแดงภัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายปกรณ์ โชติพ่วง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
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เด็กหญิงลัลน์ลลิล ดวงเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายพสิษฐ์ ก่ิงแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลศรีส าโรง สุโขทัย

เด็กชายสุรัสสา กุละพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายธีรดนย์ เดชฟุ้ง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงเพลงเช้า อินทฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงสิชา ลือชูวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงนิชารีย์ เลิศศรีสุขสันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพุทธิพงษ์ วรกิจธ ารงค์ชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายภูมิปิติ อรรถวิฑิต ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กหญิงอภิชญา วชิระปราการพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายเชษฐพัฒน์ นาคประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายทวีสินธ์ุ ผรณาปิติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายอนวัช จันทรรัสมี ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงดุจภาพพิมพ์ นลวชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายวรปรัชญ์ จักรธรานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายวีระพัฒน์ ตันศักด์ิดา ประถมศึกษาปีท่ี 6 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ชูจตุโร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปวริศา เรืองนะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงสุชานาฎ สุขาทิพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนรภัทร น่ิมนวล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงปวีณา แก้วบัวทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี

เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จอย สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีรสิทธ์ิ ศรีเทพ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา ประถมศึกษาปีท่ี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี

เด็กชายปองคุณ รักขนาม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงระริน หาญวนานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
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เด็กชายวชิรวิทย์ จรูญธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายกันกวี ตรีนิติ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายณภัทร จ าปาทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายวชิรวิชญ์ อัครธนาเศรษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วาณิชย์นุกูล สุรินทร์

เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายพลธนวรรษ มหรรทัศนพงฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายกิตกวิน ตรีนิติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายธนกร นามสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายปยุต เมืองไทย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงพลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงพาขวัญ บัวแย้ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงวรรณกร ตรองจิตต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงปุณยวีร์ สถาปนวิศว์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย

หนองคาย

เด็กชายสิรภพ ดาราสุริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงกิตติญา มนัสทิพารมณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กชายกิตติธัช พลนาดี ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เทศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงกุสุมาลย์ วงษ์แวงน้อย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุดา หนองบัวล าภู

เด็กชายเมธวัชร์ ลิโป้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กหญิงวิชญาพร บุญจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองใหม่วิทยา หนองบัวล าภู

เด็กหญิงปัญญดา ขุนทายก ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านกกค้อกกโพธ์ิ หนองบัวล าภู

เด็กหญิงกานต์สิรี มาลี ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กหญิงพิชชาภา โสดสีกาวี ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองใหม่วิทยา หนองบัวล าภู

เด็กชายกนต์ธร ฉัตรบริรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง

เด็กชายกิตติพิชญ์ อัศวาโกวิท ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กหญิงธวัลกร รักเสรีไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายกฤตยชญ์ มาตรังศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายนฤเบศวร์ จันทร์ประสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
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เด็กหญิงอรพัชร ลายตลับ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กหญิงกุลณสร กันอุปัทว์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายปานปรีย์ กวยาวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายสวิตต์ เลิศเจริญศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กหญิงพชรพร ครองรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายนิติคุณ ทัศบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายรัชพล พรมนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงชัญญานุช ลุสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายปิยากร วานิศวณะทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงสุพิชญา บุรมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงชวพร ชิณวรรณะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายเทวทิณณ์ นิโคลัส เด๊กเกอร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายศิรพัทธ์ วงศ์ตา ประถมศึกษาปีท่ี 5 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายธนปกรณ์ ทองศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายธรรมปพน สอ้ิงทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายนิชคุณ ตระการวัฒนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กหญิงฌานิศา กิจการพัฒนาเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายชนน ไกรเกรียงศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กหญิงณฐพร ศรีลาพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์เมร่ี อุดรธานี

เด็กหญิงสุภัณฑิรา อินทนาม ประถมศึกษาปีท่ี 4 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กหญิงณัฐณิชา ภาทรัพย์เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายณิชพน ปะนัดเต ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายภาคิน พลหงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี

เด็กชายกันตพัฒน์ อ้ึงอารี ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายณฐกร ศรีภูม่ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี

เด็กหญิงอนัญญา สิรบุญญาพล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายกิตติพงศ์ เผ่าโหมด ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายจิรเทพ สมมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
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เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงปวิชญา วงค์อ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงสิริรดา โฆษชุณหนันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายกฤษฏาพัฒน์ ชัยทน ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายคุณภัทร เล็กอุทัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุประวีญาภรณ์ ศักด์ิศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายธนกร พันธุย่ี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงธนันญ์ภร ประชุณหะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงณัฐณิชาพัชร วิเชียรรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงธนิดา ใบสันเทียะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงปราณปรียา ติวันโต ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงชลกร นิลสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กหญิงณฤดี อินอ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กชายธนวัฒน์ อินทสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กหญิงกัญญาพัชร จันหอม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กชายณัฐกิตต์ิ วรโชติชูวิทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี

เด็กหญิงสุวภัทร วัฒนเกษกรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงกัญชพร คุณาพลเทวินท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงจิณณพัต ธานีตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กชายเอกบุรุษณ์ สอาด ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี

เด็กหญิงกรณ์วิภา วงษ์โต ประถมศึกษาปีท่ี 2 อาเวมารีอา อุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฐชนก สายโสภา ประถมศึกษาปีท่ี 2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี
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เด็กชายกฤติภัทร อาพรวิชานพ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายธัญวัฒน์ จันทร์จรัสจิตต์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงนภัสต์ศรณ์ รังสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงณัฏฐา วาภพ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงดนิตา ศรีสุข ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงธัญพร ธนธารารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายกฤตภาส ตนินทรางกูร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายธีรภัทร มุงเฟีย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี

เด็กชายสุรกานต์ แว่นรัมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายปัญญวัฒน์ วริสาร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงภัทราวดี วีระกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายวรภพ โมกข์ศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี




