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ประกาศ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา  

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ตามที่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพ่ือการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เพื ่อยกระดับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บัดนี้ โครงการฯ ได้จัดสอบประเมิน TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ 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 

arg
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ไดรับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเปนเลิศ 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําปี 2565 

วิชาวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายชญตว์ นันทดิลกกุล อนุบาลตริณศิลป์ เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงณัฐชยา ชูเมือง เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงนันท์นภัส โพธิ์ศรี อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

เด็กหญิงปวิชญา   กระรินทร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงปาณฎา  ศรีอ่อน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุณณภัทร ทิพย์สุราษฎร์ นภสร ปทุมธานี 

เด็กชายปุณณวิช อดุลสุทธิกุล นภสร ปทุมธานี 

เด็กชายเพชรพลอย ภูมิไสว นภสร ปทุมธานี 

เด็กหญิงวรวลัญช์  พรมเสนา นภสร ปทุมธานี 

เด็กชายสัจวิชญ์ การุญบุญญานันท์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 

เด็กหญิงอัณณา  ศิริพงษ์เวคิน อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายจิรณัฐ พลายอยู่วงษ์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 

เด็กหญิงญาณิศา  ต่วนเครือ  เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี 

เด็กหญิงณภัทร์วรัญญ์ วนเวชกุลย์ภักดี ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร 

เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ จริยประไพ นภสร ปทุมธานี 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายธนกร พันธุยี่ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายเนกษ์ สิทธิเดชพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเบญชญา ตั้งตรงจิตร์ สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กหญิงปพิชญา สิงห์แก้ว อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

เด็กหญิงปภัสสร ศรีแสงจันทร์ นภสร ปทุมธานี 

เด็กหญิงปริมณพิชญ์ พราววิโรจน ์ ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงปวันรัตน์ เกษหอม ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพลอยนภัส ดวงแก้ว นภสร ปทุมธานี 

เด็กชายพิธา พิริยะพงศ์ศักดิ์ เมธาพัฒน์ นครราชสีมา 

เด็กหญิงเพ็ญนีติ์ ศรีวัฒนามงคล นภสร ปทุมธานี 

เด็กหญิงรินรดา จรูญเลิศเดชา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศิลป์รสา กาลัญญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสิริทัศน์ อรรถพรพิทักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสุกนต์ธี บูรภักดิ ์ ประชานิเวศน์ (ประถม) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุชานาฎ สุขาทิพย์ ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงไอยวริญ พิศาลพร สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรฤต เจษฎางษ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกานต์ทิชา เวแมชา บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่ 

เด็กชายคุณานนท์ กวินวงศ์ไพบูลย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายจารุกิตติ์ วิสุทธิ์จิตต์ อนุบาลกระบี่ กระบี่ 

เด็กชายจิรายุ ศรียงยศ นภสร ปทุมธานี 

เด็กชายชลสิน จันทบุตร อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

เด็กชายฌาน ศรีมงคลถาวร อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายณธรรม พุ่มเล่ง สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กหญิงณัจฉรียา จันทร์ประภาส อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

เด็กหญิงณัชชา เหลียวพัฒนพงศ์ บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ โลหะเจริญ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เวชสิทธิ ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 

เด็กชายธนกร   มั่งมีธนวัฒนา อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายธนภัทร สาเหล้ อนุบาลกานตราช กระบี่ 

เด็กชายธีรเดช ชินสอน มารีย์นิรมล อุบลราชธานี 

เด็กชายปัณณธร อ้ึงจุติวงศ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

เด็กหญิงปุญญมา จงเกษมวงศ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปุญญิศา จิตรดวงจันทร์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุริม วัฒนวาณิชกร ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพชรพร ครองรักษ์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 

เด็กชายพชรพล วงษ์ภา มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กชายพฤทธ์ธนัย หนูจิตร นภสร ปทุมธานี 

เด็กหญิงพิชญาภา พงษ์พานิช เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิชาวีร์ หวังศุภดิลก สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิมพ์นารา อ้ึงถาวรดี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภัคพนธ์ มหัทธนตระกูล อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พิษณุโลก 

เด็กชายภาม ภัทรเบญจพล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูผา แก่นทอง ธนินทรวิทยา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสรินทร์ดา ปิยะรัตน์มานนท์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายอภิวิชญ์ ชานนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอาดิ้ล   โสภาชาต ิ ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ตาก 

เด็กชายอิศรศักดิ์ อำนาจธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงไอยพริมา ตันติโชติเมธี อนุบาลพิจิตร พิจิตร 
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รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรณ์พงษ์ ตันหราพันธุ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกุญช์ชญา ศรีนคร ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 

เด็กหญิงณรัก วัฒนกรสิริ สาธิตกระบี่ กระบี่ 

เด็กหญิงณัฐชญวีร์ วิวัฒรางกูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปภาดา ลี้ไพโรจน์กุล สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กหญิงปานรดา ยงกิจจานุกิจ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยะสุรีย์ บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) นครพนม 

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาศโอสถ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายวชิรทัศน์ วัฒนการุณ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

เด็กชายษมา แสงมณี อนุบาลเอช้วน กระบี่ 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกองคำ เหล่าติวานนท์ อนุบาลเอช้วน กระบี่ 

เด็กชายชริน จันทร์แสง อนุบาลตราด ตราด 

เด็กชายญาณนะพัฒน์ วิริยะอุดมผล บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) นครพนม 

เด็กชายณภัทร พุ่มเกิด กันตวิชญ์ นครปฐม 

เด็กชายณัฏฐชัย  บำรุงไทย บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 

เด็กชายเดชาธร ณฐภณศรายุธ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กชายธนกร วรขันทักษ์ อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงปาณิสรา ลี้ไพโรจน์กุล สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กหญิงพราวพิรัลยา เรืองปรัชญากุล อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ผาคำ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงพิชญาภา หิรัญธนยรัศมี อนุบาลสุวพิชญ์ มุกดาหาร 

เด็กชายภัคพงศ์ จันดี อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงภิพัชร์อร ผางภูเขียว  แซ่จึง อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

เด็กหญิงเมธาวี บุตรดำ เทพนารี แพร่ 

เด็กหญิงริณรณา ศุภกิจเจริญ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

เด็กหญิงวรัสยา  วรรณไกรโรจน์ บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 

เด็กชายสิปปภาส  สินไพศาลสกุล อนุบาลพิจิตร พิจิตร 

เด็กหญิงสุพิชญา  มีชั้นช่วง บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกนกพล ชัยบุรินทร์ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกมลพร ติชาวัน กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ 

เด็กชายกวินภพ   วังคะฮาด อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด 

เด็กชายชนาธิน กาฬสอน อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

เด็กหญิงชัญญาฎา พวงสายใจ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

เด็กชายณฐภัทร หวังธนภัทร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนกฤต สุนันต๊ะ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

เด็กชายปฐวินทร์ พงษ์ภาสุระ ฮ่ัวเคี้ยว บุรีรัมย์ 

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีละมัย ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์ 

เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School นนทบุรี 

เด็กหญิงเพชรพราว อรภักดี อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา พิจิตร 

เด็กหญิงฟรานเซสก้า โดมินิค ซี ฮารานิลยะ เมธาพัฒน์ นครราชสีมา 

เด็กหญิงภคพร พันธ์สวัสดิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายภควัสณ ์ ภู่วัฒนา อนุบาลเอช้วน กระบี่ 

เด็กชายภวิศ สมมีชัย พิชญศึกษา นนทบุรี 

เด็กชายภาคิน กุลศิโรรัตน์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายรัชชานนท์ กิตติธรรมรักษ์ ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงลิญญ์จิรา เลิศลุมพลีพันธุ์ กสิณธร อาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศุภกฤต ศุภกีรติโรจน์ บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กหญิงอรพิรุฬห์ มงคลกิจพิรุฬห์ ราชินี กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายธนัตถ์สิทธิ์  เครือจิรายุส์ อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 

เด็กชายธีธัช ลิมปยารยะ เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธีร ธีรนันทน์ สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กชายนัทธภัทร สุขบรรจง บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 

เด็กชายพิชชญะ มณีสุข บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายภรภัทร พรหมรัตนกุล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 

เด็กชายภรัทพล จ๋วงพานิช เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภัทรชัย จบศรี อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

เด็กชายภูริต ลีละศิธร แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายสิปปกร คงรัตน์ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงจันทร์ณภัทร เหลืองสุนทร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชินปนันทน์ วัฒนธีรางกูร อนุบาลนครปฐม นครปฐม 

เด็กชายณัฏฐ์พงศ์ หรูวรรธนะ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปรรณพัชร์ สายพวรรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปุญญพัฒน์ เสียงล้ำ อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

เด็กชายพรภวิษย์ สิทธิสาร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพศภัค มิตตะกัง อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายพัชรพล จิตจักร หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์ 

เด็กชายเพชร รำพึงกุล สฤษดิเดช จันทบุรี 

เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เครือสาร อนุบาลเพชรอนันต์ เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงภิญญศิลป์ สินประสม อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายภูมิปิติ อรรถวิฑิต อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

เด็กชายร่มฉัตร สุจิรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวิศรุตม์ หายโศรก สาธิตวิทยาเชียงคำ พะเยา 

เด็กชายศุภวิชญ์ พลบุตร อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

เด็กชายอนันดา อนันตโชค สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเอริสา ธาราศักดิ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกรานต์  ขวัญมา อนุบาลสกลนคร สกลนคร 

เด็กชายกฤษฎิ์ลภณ สันสน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกัลฬ์สร สุขสมบูรณ์เลิศ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกุลิสรา  สีหมอก อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กชายจิรเชฏฐ ์ บุตรดี ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฐกฤต เดชะ พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายธนวิชญ์ จันจิระสกุล อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร 

เด็กชายธรรม์ธนา ชาแท่น สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายบวรภัค จีระธวัชชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปรมินทร์ เตชะธนะสิริ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กหญิงปุณยาพร วัฒนพงษ์พิทักษ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพรนภัส แก้วพรายตา อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายพุทธคุณ สิทธิศรี อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายวรินทร โชติมุณี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสัณหณัฐ แก้วเกื้อกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอธิป ธรรมวงษ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 
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รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงชนกานต์ สังข์แสง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณัฏฐพัฒน์ ผิวผุด เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง 

เด็กชายนนทพัทธ์ พีรภาพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปริญ ส่งศรี อนุบาลกระบี่ กระบี่ 

เด็กชายพิพัฒน์ อุ่นธรรมกุล อนุบาลเลย เลย 

เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กชายภัทราวุช นัยเลิศ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กชายภูมิพัฒน์ ฮอหรินทร์ มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายรพี วชิรศิริ อนันตา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศุภณัฐ อ้ึงมณีประเสริฐ อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 

เด็กหญิงสุวภัทร วัฒนเกษกรณ์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเก่ง อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร 

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีสุวรรณ วัดพลงช้างเผือก ระยอง 

เด็กชายณเดชน์ ครึ่งมี อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี 

เด็กชายธนกฤต เจษฎาจินต์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนากร จารุนุช ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนาวุฒิ กิจโชคอนันต์ บ้านทุ่งแขวน นครราชสีมา 

เด็กชายธาวิน จันทร์ใจทอง มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี

เด็กชายนัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเนธิสดา  ตั้งยิ่งยง Home School วัดเขากลอย สงขลา 

เด็กชายบุลกิต สุพัตพงษ์กุล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กหญิงปวิชญา ทองบุรี เมืองเลย เลย 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายพัทธ์  งามเจริญสุขพร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพิมพ์ชญา จริตงาม ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ลีรพันธ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กชายภูมินทร์ หลักเมือง อนุบาลกานตราช กระบี่ 

เด็กชายภูมิรพี กลิ่นหอม มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 

เด็กหญิงฤฬฎาฤณ ลิ้มสกุล บรรจงรัตน์ ลพบุรี 

เด็กชายวาวิน  วิชญวิเชียร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวิศรุต รุจิกาญจนพิสุทธิ์ ศรีอรุโณทัย ระนอง 

เด็กชายศตายุ ประเสริฐสังข์ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

เด็กชายสุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงกัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชลฉัตร  สุดหนองบัว อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายณัฐฐาพงศ์  สานุกิจไพศาล อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมะยา มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

เด็กชายณิศชพัชร ใจซื่อ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนดนย์ เกษมธรรมกิจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนภัทร วงษ์เกษม  อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

เด็กหญิงบุณยาพร หนูเสน ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต 

เด็กชายปองคุณ จันทรา อนุบาลยโสธร ยโสธร 

เด็กชายพชร ธารสวิง อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

เด็กชายพศิน พรมแก้ว สาธิตละอออุทิศ ลำปาง ลำปาง 

เด็กชายพิชญุตม์ บุญหลง หนองบัววิทยายน หนองบัวลำภู 

เด็กชายภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิ์ไพจิตร อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตต์อารีกุล อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร บูรณะรำลึก ตรัง 

เด็กชายวิภพ สุริยาวงษ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงวิรากานต์ นวลละออง  ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 

เด็กหญิงสมฤติ ขวัญแก้ว เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสิรวิชญ์ ธนสารสุขสถิตย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสิริลาวัลย์ นวลสนอง สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กหญิงสุธาสินี สิทธิโชคตระกูล ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 

เด็กชายอติชาติ ก่อคุณ มุกดาลัย มุกดาหาร 

เด็กหญิงอังคทิวา เกิดผล ขจรเกียรติถลาง ภูเก็ต 

เด็กชายเอกกิตติ สุพตานนท์ มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุร ี

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายชนินทร์ จิตสุนทรชัยกุล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 

เด็กชายเชษฐา ตันติยวรงค์ อนุบาลชลบุรี ชลบุร ี

เด็กชายนพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายปรรณกร กาญบุตร เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร 

เด็กชายปรินทร จิรัตฐิวรุตม์กุล ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปาณิสรา ครองยุทธ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กหญิงปิยธิดา หาญจริยากูล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉัตรพรจรัส สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

เด็กหญิงภควรรณ จ๋วงพานิช เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภาคิน นามขันธ์ สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี 

เด็กชายมนวรรธน์ อาสนไพบูลย์ อนุบาลระยอง ระยอง 

เด็กชายวนทรรศน์ ธนทรัพย์สิน อนุบาลเชียงราย เชียงราย 

เด็กชายศิริชัย ก้อนจันทน์เทศ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 

เด็กหญิงอนัญญา เฮร์แมน อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 

เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ อนุบาลนครพนม นครพนม 
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รางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กหญิงเขมินทรา เครือสาร อนุบาลเพชรอนันต์ เพชรบูรณ์ 

เด็กชายจารุพัฒน์ เพ่ิมพูนทวีชัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ มงคล สุวรรณวงศ ์ สงขลา 

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปรมปรี ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายเชน บัดติยา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 

เด็กหญิงณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ์ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ 

เด็กหญิงณิชกานต์   ฤทธิ์โรจนกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา 

เด็กชายธนกร พันธ์สวัสดิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ 

เด็กหญิงธนัยชนก ไชยจำเริญ มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น 

เด็กชายธมนันท์ ปิยะวรรณศิริกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

เด็กหญิงนฤชยา แสงสว่าง อนุบาลพังงา พังงา 

เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

เด็กหญิงพรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กุล ราชินี กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพฤทธิพร เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 

เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วอรุณ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์พวง มารีย์วิทยา นครราชสีมา 

เด็กชายพีชญพัฒน์ สถิรกุล จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 

เด็กชายวรพรต โชติสุวรรณ อนุบาลยโสธร ยโสธร 

เด็กชายศุกล อุไรพันธ์ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กหญิงอธิภัทร เฮร์แมน อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 

รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายกฤษฏิพัทธ์ ชมภู มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

เด็กชายกันตพงศ์ เข็มขาว ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 

เด็กชายกิตติพัศ ศรีไพโรจน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
เด็กชายคมสรร จรุงพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

เด็กชายคุณภัทร เล็กอุทัย อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

เด็กหญิงจามิกรณ์ ดำด ี วัดคูยาง กำแพงเพชร 

เด็กชายจิรัฏฐ์ เลี่ยมเพชร สหวิทย์ สุพรรณบุรี 

เด็กชายญาณภัทร คุณพิสุทธิ์ กันตวิชญ์ นครปฐม 

เด็กชายณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายนรภัทร จันทรนิภา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงบุณยนุช โพธิ์มน วรพัฒน์ สงขลา 

เด็กหญิงปรียาภัทร์ ณ วันจันทร์ อนุบาลเชียงราย เชียงราย 

เด็กหญิงปุญญรัตน์ หยาง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อาสา วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 

เด็กชายภัทรวุฒิ บางอ้น อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เด่นพงศ์พันธุ์ รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงรมิดา โชติพันธ์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 

เด็กชายวรัท หุ่นศิลป์ ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 

เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ชลบุร ี

เด็กชายเศรษฐวัชร อินกะโผะ แสงทองวิทยา สงขลา 

เด็กชายสุขกมล พีรภาพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุทธิดา ไทยประยูร จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายอัครวินท์ ประสิทธิ์ชัยพันธ์ สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

นครปฐม 
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รางวัลชมเชย

ช่ือ นามสกุล ระดับ โรงเรียน จังหวัด

เด็กหญิงจิตรานุช เก้ือบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 โชคชัยกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงมณฑกาญจน์ กาพย์เกิด ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงไอศิกา อินทเสโน ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาล 4 มหาราช กระบ่ี

เด็กชายธนวรกฤต อุดมศรี ประถมศึกษาปีท่ี 3 นานาชาติกระบ่ี กระบ่ี

เด็กหญิงนวพร เรืองรุก ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเอช้วน กระบ่ี

เด็กชายภูวนัย ไชยสน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายวรัท โอภาสพิมลธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายวิภูภัทร ศรีทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายสุรพิชญ์ สุระ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ส่งแสง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกานตราช กระบ่ี

เด็กหญิงณัฐชยา คงธนาไพบูลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเอช้วน กระบ่ี

เด็กชายแทนคุณ จันทร์สมมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกานตราช กระบ่ี

เด็กชายบุญพิทักษ์ เกียงเอีย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี

เด็กชายศาศวัต เพ็ชรสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาล 4 มหาราช กระบ่ี

เด็กหญิงอรเทพิน รัตนมณี ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาล 4 มหาราช กระบ่ี

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมิทธิกร ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงชุดาภัค ส่ือเฉย ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงฤทัยพัชร์ กมลพรวิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายณัฐรัชต์ นาคฤกษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

เด็กชายสิทธ์ิ ตันตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงธัญทิพย์ เกษหอม ประถมศึกษาปีท่ี 4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายภัทรชนน นิรัติศยางกูร ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายสิริวิชญ์ พรสิริเพียร ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

เด็กชายกฤศณัฏฐ์ นิมกาญจน์ศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
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เด็กชายณัฐฎภัทร ปรือปรัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

เด็กชายเพชรกะรัต เขียวหวาน ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

เด็กชายจิรพิพัฒน์ ทองประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

เด็กชายภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ประถมศึกษาปีท่ี 6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร

เด็กชายสิงหา โคตรชนะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร

เด็กชายณพีปกรณ์ พรหมจรรย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายณัฐวิญญ์ เสรีรัตนาคร ประถมศึกษาปีท่ี 2 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายนิกิต้า ดิษฐจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายกันตพงษ์ จรัสจิตวิไล ประถมศึกษาปีท่ี 4 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายปฤษฎ์ิ ประดิษฐ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายนที ปานรอด ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ ศักด์ิอภิบุญนันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กหญิงสุรัมภา กมลพันธ์ทิพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

เด็กหญิงพิมศศิ จงฤทธิพร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เด็กหญิงชนมน เฉลิมชาติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ

เด็กชายธรรศปริชณ์ โชติช่วงนิรันดร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ

เด็กชายภคพล แสนยะบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายปุญญภัทร โคตรท่าน ประถมศึกษาปีท่ี 3 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย กาฬสินธ์ุ

เด็กชายภูมิพิสิษฐ์ กระแสวัชร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชาภูมี ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายคริสตกานต์ ใจทาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายฐิติวัฒน์ พยุงเกษม ประถมศึกษาปีท่ี 4 เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงปาณิสรา ขัณฑ์ชลา ประถมศึกษาปีท่ี 4 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย กาฬสินธ์ุ

เด็กชายปัณณวิชญ์ ประวะสาร ประถมศึกษาปีท่ี 5 พินิจราษฎร์บ ารุง กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ฉายถวิล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายพุทธิพรหม พุทธพรหม ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ

เด็กชายติณณภัทร์ ค าสิลา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงนันท์นภัส ภูกองสังข์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
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เด็กชายวรรณศิลป์ มนทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 พรชัยวิชชาลัย กาฬสินธ์ุ

เด็กหญิงญาดา อ่ าทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายพีรวิชญ์ จินดาสุทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)

ก าแพงเพชร

เด็กหญิงวรกร เขตกรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กหญิงณัฐภัสสร ราชย์ชาร์รี ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายปุณณวิช ใจแสน ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดคูยาง ก าแพงเพชร

เด็กหญิงพิชามญช์ุ อินสุระ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กหญิงโฆษิตา กันเกษร ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดคูยาง ก าแพงเพชร

เด็กหญิงชญาดา ขุนทวี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กชายปัตติภัทร สิงห์กวาง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ก าแพงเพชร

เด็กหญิงภัญญ์พิชชา บุญปรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ิ ดีวัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดคูยาง ก าแพงเพชร

เด็กหญิงภัคจิรา ย่ังยืน ประถมศึกษาปีท่ี 6 เจริญสุขอุดมวิทยา ก าแพงเพชร

เด็กหญิงกนกดารินทร์ เกษารัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงสลิล จงกิจธนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงอารยา ผายป้องนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น

เด็กหญิงกวิสรา แสนทวีสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กชายหน่ึงนที บุญหล้า ประถมศึกษาปีท่ี 3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น

เด็กชายอินทนนท์ จารุกิจจรูญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงณพัตรศอร โฆมานะสิน ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายพัทธดนย์ เส็งหะพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น

เด็กหญิงลภัสรดา ไป่ทาฟอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายนานาชาติ

ขอนแก่น
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เด็กหญิงปภาดา เดชอุดมพร ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กชายปาฏิพัทธ์ แสงกล้า ประถมศึกษาปีท่ี 5 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น

เด็กชายภาสกร ณ นครพนม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กหญิงธนิดา เสถียรนาม ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงนวพร แสงแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น

เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

เด็กหญิงธนัชญา ศรีชุมพล ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายธีรดนย์ เพาะปลูก ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงปัญญ์ธรณ์ โชติรสพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายปัณณทัต โชติบัญชา ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงป่ินบุญ บูรพาพาณิช ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายอิทธิศักด์ิ สนธิภักดี ประถมศึกษาปีท่ี 3 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายกฤติพงศ์ ค าภาพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายพชร พวงพิมลกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายวิภูภูมิ พานิชผล ประถมศึกษาปีท่ี 4 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายกศิษพัฒน์ บัญญวัตวิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายกันตินันท์ ก้อนทอง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี

เด็กชายจิตรเทพ เดชสุภา ประถมศึกษาปีท่ี 5 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงกมลชนก เลขกาญจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กชายสุคีริน ลัดดาไสว ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยอแซฟวิทยา จันทบุรี

เด็กหญิงอิสรีย์ สิงห์โต ประถมศึกษาปีท่ี 6 สฤษดิเดช จันทบุรี

เด็กหญิงจารวี สายทองค า ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายณัฐวิชช์ รดาศิริสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายพชร ศรัณย์ธนกร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายคณินฐ์ จันธรรมาพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายนนท์ปวิธ บุญเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา
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เด็กหญิงปุณณภา อัมพุนันทน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงของขวัญ คล้ายปาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา

เด็กชายชนนนท์ วรรณค า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงภัทรวดี สิทธิเวช ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายปรรณพัชร์ โกสีย์วงศานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายพชรดนัย ฟักทองพรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงศศกร เขษมสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงธนัชญา เครือจิรายุส์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา

เด็กชายพงศ์พศิษฐ์ ส่งสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กชายศุภกร คงสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

ราษฎร์ศึกษาลัย)

ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงณฐพร เฮียงเฮ้ง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายณัฐธร ปิยะประชากร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายธนชาติ พรวิริยะทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี

เด็กชายธนากร ประสพเนตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

เด็กหญิงนัทธมน ศรีรัชญาณนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี

เด็กหญิงมชนต ไมตรีมิตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี

เด็กชายภูผา อ้นประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีวิทย์ ชลบุรี

เด็กหญิงวริศรา สุดวง ประถมศึกษาปีท่ี 4 ศรีสุวิช ชลบุรี

เด็กชายอิทธิบูรณ์ ไทยธีระเสถียร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายกรณ์ภัสสร ชีวะธรรมานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีวิทย์ ชลบุรี

เด็กหญิงณัฎฐากุลยา ถาวรพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี

เด็กหญิงนภาดา บุญจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กหญิงธนกร สุรฤทธิพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายธีราทร ภิญญากรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

เด็กชายสิทธิพร วงศ์ปรากฎ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
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เด็กหญิงชนาภา กิตติวัฒนากูล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงชุจิราพร สมศรี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายพุทธ พิชยภิญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายปิติณัฎฐ์ แสงงาม ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายสิรภพ บุญเพชร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายเอกนรินทร์ จุ้ยอ่วม ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงปัญชลิดา เพ็งวัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายเสฎฐวุฒิ กล่ินเกษร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายกฤตภาส สีมาทา ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายกษิด์ิพัฑติ เรืองทัพ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายธนวัน วังชากร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดิษฐ์เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงพีรภาว์ ค าทับทิม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กหญิงศุภวรรณ์ ผลพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท

เด็กชายกฤดิชากร ภุชงค์ชัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปะติตัง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงณัฎฐกมล สว่างรุ่งโรจน์กุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงนันทนัช ทองเกล้ียง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงบุญญาภา สิทธ์ิกลาง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กหญิงพิชญธิดา ชูรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กหญิงนรัษวรรณ ไวโอภาสรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กชายบุรินทร์ แสงทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กชายพงษ์วริษฐ์ จัตุรัสตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กชายณัฐพงษ์ สัมมาชีววัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กชายณัฐวิชช์ ศุภกิจธนทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุนทรวัฒนา ชัยภูมิ

เด็กชายธายุกร ถนอมสัตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงฐิติวรดา วรรณพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

เด็กชายธนพัฒน์ มณีวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อาชีวกุลมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 ชัยภูมิ
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เด็กชายณภัทร พุ่มขจร ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร

เด็กหญิงปวริศา นักดนตรี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายวรภพ ธนบัตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 สหศึกษา ชุมพร

เด็กชายจิรายุ ศักด์ิกาญจนา ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร

เด็กหญิงพัชมณฑ์ สันทัดการ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สหศึกษา ชุมพร

เด็กหญิงปณาลี โชคพระสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงกาญจนธัช โชดก ประถมศึกษาปีท่ี 5 นิรมลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงณฐมน รอดจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 นิรมลชุมพร ชุมพร

เด็กชายปัณณพัฒน์ ไพบูลย์สมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายธนภัทร จรเสนาะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กหญิงธันยลัลน์ นิลถาวรสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายวริทธ์ิ ตรีนันทวัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร

เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์บุญชัยเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายภัทรนัน เหล่าวาณิชวัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กชายสิบทิศ น่ิมนวล ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กหญิงปพิชญา นวลส าลี ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายปองคุณ ปรุงประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เชียงราย

เด็กชายปัณณทัต สินไสวผล ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กหญิงกัญญาภัค ปิงวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เชียงรายวิทยาคม เชียงราย

เด็กชายปราชญ์ แก้วจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายภูมภณัฏฐ์ กอบพ่ึงตน ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-

มัธยม

เชียงราย

เด็กหญิงนวินดา อุ่นเรือน ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายศักด์ิรพี พรวนิชาพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กหญิงศิญา วงศ์กา ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปัญญาวัฒน์ เชียงราย

เด็กชายปรัชญา วรรณไกรโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย

เด็กชายภูวฤณ กาวี ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
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เด็กหญิงศิริกุล เตชะธีราวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเชียงราย เชียงราย

เด็กชายพานน บัวลอย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่

เด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงสิริกัญญา จินดาค า ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายปุณณภัทร บูรณะกิติ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กหญิงพาขวัญ ชุ่มมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายวชิรวิทย์ เพ็ชร์รักษ์ษา ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายธีรภัทร หมอศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชัยวิทยา เชียงใหม่

เด็กหญิงรักณภัทร ถาวรรุ่งกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กหญิงรัชญ์สิรี ล้ิมศิริวิถี ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กชายชนนน ก่ิงโคกกรวด ประถมศึกษาปีท่ี 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กชายภณ มุตตารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่

เด็กหญิงธีริศรา จันต๊ะตา ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงนิชาภา สกุล ณ มรรคา ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงไอยวริญ ธิเตจ๊ะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

เด็กหญิงณิชชาณัฏฐ์ วัฒนยนต์กิจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงธีรนาฏ วัลลิยสัจจกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปัญญาวิทย์ แผนกประถม ตรัง

เด็กชายภูมิภากร มากทองน้อย ประถมศึกษาปีท่ี 2 วิวัฒน์วิทยา ตรัง

เด็กชายชวกร เพ็ชรหวน ประถมศึกษาปีท่ี 3 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายปวริศ เอ๊ียวซิโป ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุ่งยาววิทยา ตรัง

เด็กชายวรินทร คงเอียด ประถมศึกษาปีท่ี 3 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายกฤตณัท ลีวิริยะพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายกันต์ธีระ พามา ประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายธนภัทร ณ ระนอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายณฐ ศิริโมชดารา ประถมศึกษาปีท่ี 5 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงบุษฎีกานต์ วังจ านงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุโณทัย ตรัง

เด็กชายภพธร บุญสีทอง ประถมศึกษาปีท่ี 5 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายปฐมกาล มหาเจษฎา ประถมศึกษาปีท่ี 6 บูรณะร าลึก ตรัง
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เด็กชายพิชชากร ชัยรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กหญิงอรณิชชา ราญฎร ประถมศึกษาปีท่ี 6 บูรณะร าลึก ตรัง

เด็กชายเด่นพงษ์ หวังสม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงบุญยนุช จึงตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารดานุสรณ์ ตราด

เด็กชายจิรศักด์ิ จอมเกตุ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ไสวนันทวิทย์ ตราด

เด็กชายชยุต อนันต์นาวี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายณัชพล มะลิย้อย ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารดานุสรณ์ ตราด

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พฤฒิวงศ์วาณิช ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายจิตรภณ กุลรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงณัฐสินี วงศ์บุปผา ประถมศึกษาปีท่ี 5 กิตติวิทยา ตราด

เด็กชายพชรพล ศรีด้วง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงคณิตกุล สุขชม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงเบญญาภา ศิริสาคร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตราด ตราด

เด็กหญิงปารมี บุญชู ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตราด ตราด

เด็กชายพีรวัส รักษาวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายยุทธวีร์ มะธิปิไข ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายอานันท์ชัย ตรัสใจธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงชารีณัญญ์ มานะวงศ์เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงธีรดา ริมสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภัทรวิทยา ตาก

เด็กหญิงสรวงอัปสร ต้ังจารีตสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลตาก ตาก

เด็กหญิงรัศมี เนียมณรงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายณัฐกฤต อนันต์ฤทธ์ิกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก

เด็กชายปารเมศ ธนสารกุลัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายอัทมาฏ มุกข์โตเกียว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายกวินกิตต์ิ โอฬารกิจเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลตาก ตาก

เด็กชายชัยกฤตย์ ธรรมลังกา ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก

เด็กหญิงธัญวรัตน์ งามขุนทด ประถมศึกษาปีท่ี 6 ราษฎร์วิทยา (ต่ีม้ิง) ตาก

เด็กชายนภัทร หิรัญอดิศวร ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก
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เด็กหญิงปภาดา แสนยายนต์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กชายจิรภัทร ผิวอ่อนดี ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงพิชามญช์ุ เชตุพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กุลศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กหญิงกชนฎา กอบธัญกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กชายธีรวัฒน์ บ ารุงย่ิง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กชายปัณณวิชญ์ คนเกณฑ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กหญิงเจริญพร วงศ์อ ามาตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กชายณัฐพิพัฒ ตันจ้อย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครนายก นครนายก

เด็กชายวรินธรชาติ ศรีแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์

นครนายก

เด็กหญิงกรวีร์ วงศ์ปัญจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

นครปฐม

เด็กหญิงรดาดาว สัตตรัตน์ไพจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

เด็กหญิงสินัทชา ชีวะอุดม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายกิตติศักด์ิ เกษมเกียรติสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

เด็กหญิงชาลิสา จุฬาพรศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

นครปฐม

เด็กชายณัชพล จารุเมธาชัย ประถมศึกษาปีท่ี 3 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

เด็กหญิงกมนทรรศน์ โสภา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายปรมะ มงคลศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายวรชัชช์ เนตรจรัสแสง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายกรภพ สุวรรณศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายรัชพล ศรีมณี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กหญิงไอยวรินทร์ ภัทรพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายชิษณุพงศ์ พณิชย์พิบูลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม

เด็กชายภัทรพล สมพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม

เด็กชายภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม
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เด็กชายกตพล ศิริเทศ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม

เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทรโกมลวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายชัยอนันต์ สุทธินันต์สกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงชัญญานุช พรหมอารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กชายพุฒิภัทร ไวแสน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงสราวลี กานิล ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3)

นครพนม

เด็กหญิงปริยากร พุทธลา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม

เด็กหญิงพิชชา แก้วดวงดี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายคณินท์ ยังให้ผล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีสร้อย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มิทานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดพระธาตุพนม 

“พนมวิทยาคาร”

นครพนม

เด็กหญิงญาณีนุช ดวงศร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายปณิธาน จิตปัญญา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กหญิงปาลินธน์ พนมเริงศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครพนม นครพนม

เด็กชายกุมภาธ์กานต์ บุญย่ิง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายณัฐชานนท์ จันทร์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายปกรณ์ ฉายชัยภูมิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายกฤติน โค้วประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กชายตฤณนวัตน์ จันดง ประถมศึกษาปีท่ี 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กหญิงพราวพิชชา กมลธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชาติปฏิมาพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กชายอภิชาณัทพงศ์ ช่างทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กหญิงอรณิชชา ซ่ือตรงกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กชายธีธัช พิกากัน ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีย์วิทยา นครราชสีมา

เด็กชายภคิน กิมกิติกุลวิไล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมธาพัฒน์ นครราชสีมา

เด็กหญิงภาริษา สุขเรืองกูล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กชายกฤษณะ หาญทะเล ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภมิตรโยธิน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

เด็กหญิงวิมลพรรณ หนูขาว ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดสระแก้ว นครราชสีมา

เด็กหญิงจิณัฐฏา ลุ่ยจ๋ิว ประถมศึกษาปีท่ี 2 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงเมชาพร บุญพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สิทธาภัทร์ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงสุธีรา เอ้ือวงศ์ประยูร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกีรธิชา ชูจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายณฐ จีบโจง ประถมศึกษาปีท่ี 3 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงปาณิสรา เหล่าอริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 นานาชาติเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

เด็กชายจิรเมธา ชัยพฤกษ์เดชา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉายวิริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายนภัทร บุญชู ประถมศึกษาปีท่ี 4 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กชายคิมห์ หนูสาย ประถมศึกษาปีท่ี 5 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงโคะโคะมิ อะคะมะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงสุคนธรส พัดทวี ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาลปากพนัง ๑ นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉายวิริยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ”

นครศรีธรรมราช

เด็กชายศุภณัฎฐ์ พิทักษ์จ านงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช

เด็กชายศุภยศ เครือยศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช

เด็กชายณัฐกรณ์ ไพบูลย์ธนศาล ประถมศึกษาปีท่ี 2 ธนศรี นครสวรรค์

เด็กชายณัฐดนัย ย้ิมช้าง ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงรับดาว รอดพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายปริณ โรจนาภรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงวิสสุตา พวงดอกไม้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงอันนา ประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กหญิงพรรษสรณ์ ตันจงศิริกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
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เด็กหญิงพิชญ์สินี ภู่เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายศรรกฏิยพงศ์ พุ่มไสว ประถมศึกษาปีท่ี 4 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายกฤตภาส ใจใหญ่ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายจิรภัทร วงศ์กระจ่าง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายอชิระ ล้ิมสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายภัทรดร ฤทธ์ิหิรัญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จงซันเซียะเซียว นครสวรรค์

เด็กชายภูบดินทร์ พาไพรสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายอคิราภ์ สัดระ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์

เด็กชายกวี การุณรัตนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กชายพสิษฐ์ ไพรไพศาลกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กชายภัชรพล ประทีปชัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายณัฐพัชร์ ฉิมพลีปักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กหญิงแพรพลอย เจียมปัญญา ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี

เด็กหญิงเวนิส ศรียะพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กหญิงปิยะฉัตร ศรีนิล ประถมศึกษาปีท่ี 4 พิชญศึกษา นนทบุรี

เด็กชายศตพัศร์ อยู่ประเสริฐชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กหญิงหทัยปวีต์ ยีรัมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เด่นหล้า พระราม 5 นนทบุรี

เด็กหญิงชุติมันต์ เสรีกุลวิเวทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กหญิงนภัสสรณ์ ชาดวัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 5 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

เด็กชายอารักษ์ จ๋ิวใจธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิชญศึกษา นนทบุรี

เด็กชายณภัทร โชว์ธนะพานิช ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กชายนรฤทธ์ิ วิทยายนต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี

เด็กชายพาย อินทรวงส์สักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

เด็กหญิงบุณยวีร์ ทิพย์มณี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายวรฉัตร สุภามาลา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กชายอัฮลามี อาแวกะจิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส

เด็กหญิงณพิชญา ชูรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส

เด็กหญิงดัฟฟาห์ เจ๊ะเล๊าะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส

เด็กหญิงเนไอร์รีณ มะมิง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลบ้านสมถวิล นราธิวาส
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เด็กชายชาวิช กิตติโชควัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กชายณัทกร ปรีชาวุฒิเดช ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงริฟฟาอ์ สาและ ประถมศึกษาปีท่ี 4 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กหญิงนูรุลนัจมีย์ มายิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายวงศภัค ปานสมทรง ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส

เด็กชายอัครวินท์ มามะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กหญิงนริศรา แมงเส็ง ประถมศึกษาปีท่ี 6 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส

เด็กชายวีรวิทย์ หนูเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกษมทรัพย์ นราธิวาส

เด็กหญิงกรชวัล กันยายะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กชายเกียรติคุณ นิติอภิรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 นิธิวิทย์ น่าน

เด็กชายชวนินทร์ อินต๊ะกัน ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านปรางค์ น่าน

เด็กหญิงกัญญพัชร เจนสวัสด์ิวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 นิธิวิทย์ น่าน

เด็กหญิงณัฐวศา ดีสุยา ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน

เด็กชายภูตะวัน ผ่องผุด ประถมศึกษาปีท่ี 3 สมปัญญาน่าน น่าน

เด็กชายกวิน กันไชย ประถมศึกษาปีท่ี 4 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กชายนภทีป์ เหล่าอารยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กหญิงพลอยรุจา โชคทวีสัมฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านปรางค์ น่าน

เด็กหญิงวรรณกร สารพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กชายศุภกฤต ทิพจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กชายสิปปวิชญ์ ศรชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

เด็กหญิงกฤษชญาภา ไชยมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ราชานุบาล น่าน

เด็กหญิงปานไพลิน โรจนวิภาต ประถมศึกษาปีท่ี 6 นิธิวิทย์ น่าน

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อุปจักร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน

เด็กหญิงญาณิศา หากันได้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลรัชดา บึงกาฬ

เด็กหญิงธมนวรรณ ทองอร่าม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลรัชดา บึงกาฬ

เด็กหญิงนพวรรณ ทองอร่าม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลรัชดา บึงกาฬ

เด็กหญิงธัญญนุช เศรณีปราการ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ฮ่ัวเค้ียว บุรีรัมย์

เด็กหญิงนัฏฐณิชชา พีรธรรมวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
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เด็กหญิงอันย์ ชัยอริยวรวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

เด็กชายธัชพล เฒ่าทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ ารุงวิทยา บุรีรัมย์

เด็กหญิงวรณัน แคนศรี ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ ารุงวิทยา บุรีรัมย์

เด็กหญิงสุรัตนาวดี มาตนอก ประถมศึกษาปีท่ี 3 บ ารุงวิทยา บุรีรัมย์

เด็กชายบุญญ์มังกร ตันยศ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงภิรัญญา ยันละหา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์

เด็กหญิงอัญพัชญ์ เชาว์ชัยพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายณัฐกฤตย์ ศิริเลขอนันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฮ่ัวเค้ียว บุรีรัมย์

เด็กชายปกรณ์ ประยูรพุฒิวณิชย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงมิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กหญิงนัทธมน วรรณโพธ์ิกลาง ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายพิพรรธ เพ็ชรโกมล ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

เด็กชายพีร์เตชินท์ โสภา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ศิลปวิลาวัณย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กหญิงชนาพร ไชโย ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กหญิงพิชญาภัค ศรัทธารัตนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 นภสร ปทุมธานี

เด็กชายจิรายุ สดุดีภักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กหญิงโชติกา จันฤาชัย ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

เด็กชายยาเบส จันทร์จอม ประถมศึกษาปีท่ี 3 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายณฐกร ค าแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

เด็กหญิงดาริน วิริยบัณฑร ประถมศึกษาปีท่ี 4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กหญิงธนิดา ศรีพนม ประถมศึกษาปีท่ี 4 ธัญญสิทธิศิลป์ ปทุมธานี

เด็กหญิงปภาดา โพธิพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี

เด็กหญิงปราณปริยา บุตรวาปี ประถมศึกษาปีท่ี 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายวัณณุวรรธน์ สุวรรณแสงศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กหญิงปุญพัฒน์ วิวัฒน์พงศ์กิจ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายภรัณยู รังสิมันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายวชิรวิทย์ สิทธ์ิกรวยทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี

เด็กชายญาณากร นกแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
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เด็กชายพัทธดนย์ จงสุรสิทธิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายวรินทร หอธนสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงกชมน กิติโชตน์กุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก็พัฒนศึกษา ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงจิณณ์ณัฐตา สุกิจปาณีนิจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายจิรายุ เมยดง ประถมศึกษาปีท่ี 3 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงเบญญาภา วุ่นแป้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านป่าถล่ม ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายภัทรชัย แป้งหอม ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายณัฐพัชร์ เวโรจน์วัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านป่าถล่ม ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงวรีรัตน์ แตงโต ประถมศึกษาปีท่ี 5 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงวิรัลพัชร เมืองรมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายรชต เหง่าคีรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กชายอนุ โสนุช ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงอรกัญญา มาศเสม ประถมศึกษาปีท่ี 6 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงจิณณา เศวตบวร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายชยินธรณ์ วงศ์ชนะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา โตศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงพชรวลี หงษ์เจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงมณัชสนันทร์ เรืองบุญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงมนัสพร หาดทราย ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงฐิติวรดา ฤทธิจบ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงปอณัฏฐ์ เพ้ยจันทึก ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงศุภิดา ย่ิงสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายจักรพงศ์ วิเศษศรีพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีวิทยา ปราจีนบุรี

เด็กหญิงณภัชชา ประดังเสียง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายปัญจพัฒน์ อาษาดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายณัฏฐวี บุญโต ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กหญิงภคพร สิงห์ขรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

เด็กชายภพธรรม สุขสันต์วชิรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
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เด็กชายพชรพล นิยมเดชา ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายรัฐนันท์ รอดบ ารุง ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายฮาบิบ ตีหะมะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ปัตตานี

เด็กชายปรัตถกร นิธิอุทัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายปรีด์ิรติ ภู่ประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายกวินภพ แก่นจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายกิติภัฏ ศิริไพรวัน ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กหญิงนภัสสร วสุศุภชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 เจริญศรีศึกษา ปัตตานี

เด็กหญิงกัญญพัชร์ คณานุรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายคุณัชญ์ เพชรประวัติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

เด็กชายแวอัฟฎอน เจ๊ะหมัด ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายประถมศึกษา)

ปัตตานี

เด็กชายกุลวัชร ต่อบุณศุภชัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายชัศฐ์ษนน หิรันย์ประทีป ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายพชรกร จิระกาล ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์แมรี พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงกษิรา ร่ืนประดู่ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงฐิตา ศิริโอฬาร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงปัณฑาทิตา บ ารุงสรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกิตติยะ มณีรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงชนัฐปภา คงมี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายธนัช คชพิมพ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายกันณพัชษ์ เงินสุข ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายณัฐพัชร์ รัตตไพศาล ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายศุภณัฐ อุ่นสถาน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงกนกนพ ตรีชิต ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

เด็กชายวราเมธ หอมทอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
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เด็กชายสิปปภณ อรุณโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์แสง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายคณิตกรณ์ บุญทา ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชุมชนบ้านบอน พะเยา

เด็กหญิงณฐิตา หวังสินสุจริต ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปิยมิตรวิทยา พะเยา

เด็กหญิงญาโณทัย มีสุขสถาพร ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตวิทยาเชียงค า พะเยา

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพียรท า ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตวิทยาเชียงค า พะเยา

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงงาม ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตวิทยาเชียงค า พะเยา

เด็กชายฐิติกร พยาไชย ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตวิทยาเชียงค า พะเยา

เด็กหญิงณัฐยาน์ ค าป้อม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กหญิงธาราทิพย์ พวงงาม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายกันต์ระพี ปวงโพธา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายเตชิต สระศรีสม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายปวริศน์ ค าปวง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) พะเยา

เด็กชายณัฐภูมินทร์ ภิรมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนิลุบล พังงา

เด็กชายวรากร เก้ือสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลนิลุบล พังงา

เด็กชายคณัสนันท์ สร้อยทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 ขจรเกียรติโคกกลอย พังงา

เด็กชายณัฐชนน เนตรบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กชายศานติกร แสงวิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 ขจรเกียรติโคกกลอย พังงา

เด็กชายฐานพัฒน์ อภิไชยาวาทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กหญิงปัณณ์ โกยสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติโคกกลอย พังงา

เด็กหญิงภัททิยา รัตนสุทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายวงศภัค ก าลัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กหญิงฐานิดา นวลศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กชายเตชินท์ คาวิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพังงา พังงา

เด็กชายศาสตรินทร์ สมาจารย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุทธินอนุสรณ์ พังงา

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเก้ือ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญช่วย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายภูมิรพี เจียมด ารัส ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กหญิงนันท์นภัส พักตร์จันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพัทลุง พัทลุง
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เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขปาน ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กหญิงวรรณพร เก้ือสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงข้าวทิพย์ เสฏฐปัญโญ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายธนธัส สุคนธทัต ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายธนัช กอบสิริโชคดิลก ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายเตชินท์ หนูทิพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายปารุสก์ ยังสังข์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กหญิงอนุททยา ฤทธิศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง

เด็กชายณัฐพัชร์ ก๊กเกียรติกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายปาณัสม์ ทุ่มพุ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพัทลุง พัทลุง

เด็กชายปานเทพ กกแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาลเขาชัยสน พัทลุง

เด็กชายณรุจน์ สมบัติใหม่ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กชายธนพัฒน์ คุ้มครอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา พิจิตร

เด็กหญิงลัลน์ญดา ชูช่วยสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วันทาศิริศึกษาบางมูลนาก พิจิตร

เด็กชายนรวิชญ์ อินทรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 นรบุตรศึกษา พิจิตร

เด็กชายวุฒิพัฒน์ ป้ันเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีนิรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา พิจิตร

เด็กชายพันแสง สงวนทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กชายพีรยุตม์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” พิจิตร

เด็กหญิงกันยาวีร์ วนเวชกุลย์ภักดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร

เด็กหญิงทาณิชา ศรีศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 นรบุตรศึกษา พิจิตร

เด็กชายภูฉัตร ศรีวนิชย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา พิจิตร

เด็กหญิงนภัสวรรณ เอ่ียมอุไร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวชิร พิจิตร

เด็กชายภฤทา ใจบุญลือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กหญิงสรัญญ์นิตา ตันติโชติเมธี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลพิจิตร พิจิตร

เด็กหญิงณฉัตร ปานเพชร ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ่าการบุญ พิษณุโลก

เด็กชายปุณณภัทร เกตุเดชา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลและประถมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

เด็กชายศิรวิชญ์ วรศักด์ิวุฒิพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลและประถมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก
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เด็กหญิงจิณณปภา พงศ์วิไลรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก

เด็กชายณิชพน อ้วนเจริญกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พิษณุโลก

เด็กชายปัณณวิชญ์ ป่ินสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 ส่ินหมิน พิษณุโลก

เด็กชายชยณัฐ ศุขโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กชายวีรวิชญ์ สิงหพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ่าการบุญ พิษณุโลก

เด็กชายสิงปัณฏวิชฐ์ แตงสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กหญิงธัญศญา เขียวบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กชายรณรต พัทธวีรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กหญิงฐิติภากานต์ ร่อนในเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก

เด็กหญิงภิรชา จรัญรัตนศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง พิษณุโลก

เด็กหญิงอาภา เตชาติวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก

เด็กชายก้องฟ้า นิลสุข ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายญานภัทร ปานแย้ม ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายวีรภัทร ต้ังตระกูลวนิช ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กหญิงปราชญาธิป ทองมา ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงพรรวินท์ โพธ์ิไพงาม ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายพุฒิภูมิ ลิขสิทธิพันธ์ุ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายจารุกิตต์ิ เอมสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายจิรภัทร ธนผลผดุง ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายพีรวิชญ์ กังวานเลิศปัญญา ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายธนพศ ขวัญนคร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายเบญจมิญช์ เพ็งแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายเมชฌภัทร ปรารถนารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงปรียาดา ชาวตะวันตก ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

เด็กชายพีรดนย์ เมืองสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กชายสิวาภณ อากาศวิภาต ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัดดอนไก่เต้ีย เพชรบุรี

เด็กหญิงจิดาภา แก้วจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ กสิกิจวิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์
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เด็กชายปุณณกัณฑ์ วงษ์พันค า ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กชายคณพศ พลฉวี ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กชายจิรัฏฐ์พล บุรพพงษานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กหญิงดานิกา วลีวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กชายญาณกวี วรปัสสุ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปิตมาตาสิกขา เพชรบูรณ์

เด็กชายปัณวรรธน์ เท่ียงท า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กชายวรรณพงษ์ แก้วจิตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์

เด็กหญิงกฤตภัค พิมพ์มะมุก ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กหญิงพรลภัส หล าใจซ่ือ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กหญิงพลอยขวัญ ชัยศิริเพ็ญภาค ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์

เด็กชายธนดล แก้วพันยู ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์

เด็กชายปัญโญ ทองเขาอ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กหญิงพิมพ์นภัส วัฒนศัพท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

เด็กชายณปกร ทับสายทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลร้องกวาง แพร่

เด็กหญิงอิสยาภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เจริญศิลป์ แพร่

เด็กหญิงกมลชนก กาบจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงธิติกุล กาศสนุก ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงลภัสดา ชุ่มใจ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทพนารี แพร่

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ โสมานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงพิชชานันท์ ม่ันเหมาะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงศรุดา อัญญธนากร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กชายคณิน กุสุโมทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กชายฐิติวัฒน์ ไกรกิจราษฎร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กชายพศุตม์ พหลทัพ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กชายธาวิน ศรีบุญเรือง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงนันท์ณิภัค ดังก้อง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงมัลลิกา หอมญาติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่

เด็กหญิงเปรมณพิชญ์ อินนุพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

เด็กหญิงพริมภรัณ กิตตินภาวุฒิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดาราสมุทรภูเก็ต ภูเก็ต
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เด็กหญิงวรัชญ์ชญา ขุนเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 2 ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต

เด็กหญิงณุศภัฒค์ชญา เทพบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

เด็กหญิงธัญชนก ล่ิวลักษณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงปุญญิศา นวลเขียว ประถมศึกษาปีท่ี 3 ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต

เด็กชายภัทรกร โพธ์ิอร่ามศรี ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงวรินร าไพ พงศานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขจรเกียรติเชิงทะเล ภูเก็ต

เด็กหญิงวาท์ศิกานต์ จันทร์สัทธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กชายกฤตาณัฐ ณ นคร ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต

เด็กชายภัทรกร บุญวรรโณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติถลาง ภูเก็ต

เด็กหญิงอัคริมา ทองเกล้ียง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต

เด็กชายณัฐชนน พนมรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

เด็กหญิงณิชารีย์ ยินดีมาก ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต

เด็กหญิงสิภาลักษณ์ พิทักษ์วงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต

เด็กชายก้องกิดากร บุญปลุก ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กหญิงณิชากมล ปะวันโน ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายอชิรวิชย์ บุญปก ประถมศึกษาปีท่ี 2 เมืองวาปีปทุม มหาสารคาม

เด็กชายพรหมพิริยะ แสนขอนยาง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเอ่ียมสุข มหาสารคาม

เด็กหญิงภูเพียงดาว เจริญสุข ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายยอนเจ ยู ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายณฐกร จุลอักษร ประถมศึกษาปีท่ี 5 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายณฐป์วัฒน์ วรเศยานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กชายยุทธภูมิ ปะนามะทัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

เด็กชายนภคพล แสงสว่าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองวาปีปทุม มหาสารคาม

เด็กชายพลวริษฐ์ เยยโพธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเอ่ียมสุข มหาสารคาม

เด็กหญิงอภิชญา สัตบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 

วัดค าสายทอง)

มุกดาหาร
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เด็กชายณพล สุขยานุดิษฐ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุวพิชญ์ มุกดาหาร

เด็กชายภูพิทักษ์ พิลา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายชินธีร์ธาม สุวรรณไตรย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายธนัท ประเกาทันฑ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ค าจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุวพิชญ์ มุกดาหาร

เด็กชายเตชิต พลบวรเดชสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 

วัดค าสายทอง)

มุกดาหาร

เด็กหญิงทอไหม จันทร์ใบ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายคุณญ์ เทพพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงธัญญ์พิชชา บุญโพธ์ิอภิชาติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงพิชญา ต้ังจิตรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กหญิงกีรติกา สาลี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

เด็กชายธนากรณ์ หมึกไทยสง ประถมศึกษาปีท่ี 6 มุกดาลัย มุกดาหาร

เด็กชายประภวิษณ์ ปะมายะยัง ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยศวดีนิคมค าสร้อย มุกดาหาร

เด็กหญิงณัฐณิชา แผ่อ านาจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายพิชชากร ศรีไพรสนธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายศศิภาค นาคเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงทองษา ตาวากุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงพิชญาภา โสภาการเวก ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงวรัญญา กาญจนไกรสร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน

เด็กชายปรัชญกร อินอ่อน ประถมศึกษาปีท่ี 2 สมนึกพิทยา ยโสธร

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ิ ไกรโสภา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 ยโสธร

เด็กชายอัครพงษ์ บ ารุงภักดี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี ยโสธร

เด็กหญิงจรัญพร โสตะวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กชายณัฎฐ์ธวัฒน์ กิจธนาบรรลุกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี ยโสธร

เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ โหตระไวศยะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายจีรวัฒน์ มูลสาร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายธีรธร โสมรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายพลวัฒน์ เวชกามา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร
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เด็กชายปภังกร สอนสนาม ประถมศึกษาปีท่ี 5 สันติธรรมวิทยาคม ยโสธร

เด็กชายรัชพล ยงกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กหญิงวริศรา จิตรชนะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร

เด็กหญิงขวัญจิรา การะเกด ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กหญิงณิชนิชา พรมณี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยโสธร ยโสธร

เด็กชายปรัตถกร สอนสนาม ประถมศึกษาปีท่ี 6 สันติธรรมวิทยาคม ยโสธร

เด็กชายนิติธร หิรัญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ถนอมศรีศึกษา ยะลา

เด็กชายยศภัทร รัตนสุนทร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กชายอันดามัน งามศรีตระกูล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กชายกันตพงษ์ ชมเชย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กหญิงดานีน เจ๊ะอุบง ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา

เด็กชายเกียรติสกุล กสิคุณ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา

เด็กชายธีรพิชญ์ หิรัญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ถนอมศรีศึกษา ยะลา

เด็กหญิงวรรณพงษ์ เรืองพูนวิทยา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ยะลา

เด็กชายอภิรัชต์ กมลพรไพศาล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลยะลา ยะลา

เด็กชายณัฐภูมิ ผาตากแดด ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์ ถนัดค้า ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทคาน ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเพชรลดา บุญก่อน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด

เด็กชายวัชรเมศวร์ ราชณุวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงเอมสุข พูนวศิน ประถมศึกษาปีท่ี 3 พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายณธเดช สัจจะสนทิศ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายปภาวิชญ์ เวียงสมุทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายพิชญุตม์ สุวภาพ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงชญาดา เพ็ญสุริยา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงบุญยอร ธาระปราบ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงปูริดา พลเย่ียม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายปัณณวิชญ์ สัจจสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กชายภัทรพล สุกใส ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
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เด็กหญิงวรัทยา นามกันยา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

เด็กหญิงณิชาลักษณ์ ป่ินทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายธเนษฐ จงนิตยกาล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลระนอง ระนอง

เด็กหญิงนัดดาพร ศรีสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายณตฤณ เมธานันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลระนอง ระนอง

เด็กชายพลช สมเลข ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กหญิงสุชาวดี รันทกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กชายอาภากร บุญญานันท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลระนอง ระนอง

เด็กหญิงกันตพร เพ็งแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลระนอง ระนอง

เด็กหญิงพิชชาพร เป้าสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กหญิงวลัยรัตน์ ทรัพย์อาภากรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศรีอรุโณทัย ระนอง

เด็กหญิงกชพร อัครวนสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กชายปวริศ เปล่ียนข า ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายภคภพ รัตนคุณากร ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายเชษฐ์ภาคิน สมอ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายปรรณ พานิชเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายภูมิรพี พลสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กชายธีร์ดนย์ ย้ิมแย้ม ประถมศึกษาปีท่ี 4 รอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ระยอง

เด็กชายธีรธาร ประสานไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายวชิรธร ไม้แดง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญระยอง ระยอง

เด็กหญิงฐานิสสรา โกณฑา ประถมศึกษาปีท่ี 5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ระยอง

เด็กชายณัฏฐกานต์ อินทะรังษี ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัดพลงช้างเผือก ระยอง

เด็กหญิงเบญญาภา สุขอวยชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายปล้ืมปรีติ อริยสุระ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพ์สกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายสุภเวช สระนาค ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลระยอง ระยอง

เด็กชายกฤษณพล อัครรัตนสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี

เด็กหญิงกานต์นัดดา บูรณปรีชา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายอนันต์กรณ์ จิรเจริญผล ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี
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เด็กชายเกริกภัชกร รัชชญาวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงเติมเต็ม สุรารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี

เด็กชายนัทธ์ฐภัค เพ่ิมพูนทวีชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายพีรวัส วัชรเสมากุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายยศวริศ วนพานิช ประถมศึกษาปีท่ี 4 อุดมวิทยา ราชบุรี

เด็กชายธีรสิทธิ มณีงามเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายภูณริศร์ อุณหะจิรังรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อุดมวิทยา ราชบุรี

เด็กหญิงวรรณกร เทียมอัมพร ประถมศึกษาปีท่ี 5 นารีวิทยา ราชบุรี

เด็กหญิงชญานิศา ตันเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อุดมวิทยา ราชบุรี

เด็กหญิงนันท์นภัส โฆษเกรียงไกร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กชายรณกร ดีบรรเจิด ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี

เด็กหญิงณัชชา นันทนิธิโชค ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กหญิงพัทธนันท์ ย่นมรรคา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายพุทธิชาต ฉายเกตุ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายปัณณพัฒน์ ต้ังชัยวรรณา ประถมศึกษาปีท่ี 3 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กชายพีรวิชญ์ แนวมาลี ประถมศึกษาปีท่ี 3 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงอุษณิษา เจียงภู่ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายกิติพัฒน์ ธนาสุทธ์ิกุลศิริ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กหญิงชญานิน เพ่ิมทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงภควรรณ เกตุพูนทอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายเก้ือพงศ์ ดีรอด ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี

เด็กหญิงณปภัช ขาวบุญมี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กหญิงประทานพร จารุตกานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายกิตติกวิน วรานุสันติกูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กชายวสุพล เย็นจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 บรรจงรัตน์ ลพบุรี

เด็กหญิงสิริวิมนต์ ออกแมน ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี

เด็กชายตุลยากร ปะตาทายัง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กหญิงปิยาพัชร นันตาวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 พินิจวิทยา ล าปาง
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เด็กหญิงภัทรวรรณ รูปงาม ประถมศึกษาปีท่ี 2 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กชายตฤณท์ อินทราวุธ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กชายรพิภัทร อุดขันจริง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

เด็กชายวรัญญู อัญญมณีทาน ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตละอออุทิศ ล าปาง ล าปาง

เด็กชายคุณานนต์ วงษ์ชาลี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

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

เด็กชายภัทท สกุลธุรวิทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตละอออุทิศ ล าปาง ล าปาง

เด็กชายณพวินท์ มีศีล ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตละอออุทิศ ล าปาง ล าปาง

เด็กชายปรเมษฐ์ ปรีชา ประถมศึกษาปีท่ี 5 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กหญิงวริศรา น้าประทานสุข ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาธิตละอออุทิศ ล าปาง ล าปาง

เด็กชายภูชัยนันท์ เดโชชัยรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 พินิจวิทยา ล าปาง

เด็กชายวิทวัสชัย ป่ินแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร จิรกวินสถิตกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง

เด็กชายตฤณ สุวรรณพรสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กหญิงพรรณวรินทร์ พรฤกษ์เวียงพิง ประถมศึกษาปีท่ี 2 ใบบุญล าพูน ล าพูน

เด็กหญิงสุพิชชา เดชพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลล าพูน ล าพูน

เด็กชายวนธน วงค์สถาน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลล าพูน ล าพูน

เด็กชายณัฐพัชร์ ปัญโญใหญ่ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กชายธีรภัทร พรหมมารัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กหญิงยลภัทร ชัยวัง ประถมศึกษาปีท่ี 5 ล าพูนพัฒนา ล าพูน

เด็กหญิงนิชาภา สุยะยอง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใบบุญล าพูน ล าพูน

เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร ชัยยาทา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลล าพูน ล าพูน

เด็กชายศุภโชค แสนสมชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อรพินพิทยา ล าพูน

เด็กชายชัชพงศ์ ฟอลเล็ต ประถมศึกษาปีท่ี 2 แสงตะวันพัฒนา เลย

เด็กหญิงพิชชานันท์ บริบูรณ์วัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเลย เลย

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นันทะศรี ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย

เด็กหญิงคีริชญาน์ กริอุณะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลเลย เลย

เด็กชายภูริช เกศเก้ือวิริยะนนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองเลย เลย

เด็กหญิงนันธ์นภัส แสนประสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลด่านซ้าย เลย
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เด็กชายพัชร์พล สองเมือง ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมืองเลย เลย

เด็กชายภัทรพล สูยะศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลเลย เลย

เด็กชายนิติธาดา หวลระลึก ประถมศึกษาปีท่ี 6 แสงตะวันพัฒนา เลย

เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีพล ประถมศึกษาปีท่ี 6 แสงตะวันพัฒนา เลย

เด็กหญิงมุฑิตา จันโทวาท ประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองเลย เลย

เด็กหญิงฐิตารีย์ ธรรมวิจิตรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงเปมิกา ป้องกัน ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายรพีวรรธน์ สว่างภพ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ

เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงจิรัชญา มีป้อม ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายอชิระ ขานภูเขียน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายบัญชาการ ดอกพอง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ

เด็กหญิงปมณฑ์ภัสส์ เสนาง ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่จึง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลราษีไศล ศรีสะเกษ

เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนกรไพโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ

เด็กหญิงกานต์ธีรา สงวนศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

สกลนคร

เด็กหญิงณิชากร ชาญวิชชานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายวรพล สุรันนา ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนมณีกรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สกลนคร

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาญบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) สกลนคร

เด็กชายเตชัส โรจนตรีคูณ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กหญิงธวัลรัตน์ น้ าดอกไม้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) สกลนคร

เด็กหญิงปริชมน ประเสริฐสังข์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กชายปวริศ จันทร์มาลา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสกลนคร สกลนคร
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เด็กหญิงพรทิพา จันปลิว ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านดอนกอย สกลนคร

เด็กชายกวิน ยะไชยศรี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กหญิงกวินทรา ผ่านสุวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสกลนคร สกลนคร

เด็กหญิงปรียาลักษณ์ เข็มรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสว่างแดนดิน สกลนคร

เด็กชายปุญญพัฒน์ นวภัคสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 เสนพงศ์ สงขลา

เด็กชายพิชญะ กาญจนโชติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 วิเชียรชม สงขลา

เด็กชายศุภวิชญ์ แสงแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสงขลา สงขลา

เด็กชายณัฐวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายธีภพ มากมณี ประถมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายปวรุตม์ รัตนะ ประถมศึกษาปีท่ี 3 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายพิชญะ รุจิชาญสิริ ประถมศึกษาปีท่ี 4 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายพีรวรรฒ ธรรมรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายภูวณัช พงษานุกูลเวช ประถมศึกษาปีท่ี 4 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กหญิงเขมินทรา จันทรวงศ์เกษม ประถมศึกษาปีท่ี 5 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

เด็กชายเดชสิทธ์ิ วิริยะสม ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุวรรณวงศ์ สงขลา

เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ สายมณี ประถมศึกษาปีท่ี 5 สุวรรณวงศ์ สงขลา

เด็กหญิงกัญญณัท จันยัง ประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านควนเนียง สงขลา

เด็กชายนิติธร อินทะสะระ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สุวรรณวงศ์ สงขลา

เด็กชายภูกวิน เรืองสุข ประถมศึกษาปีท่ี 6 แสงทองวิทยา สงขลา

เด็กชายปภัตร แสงรักษาวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กหญิงภูษิตา ล่ิมจิรขจร ประถมศึกษาปีท่ี 2 สายเพชรศึกษา สตูล

เด็กหญิงทอปัด สุธาประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลละงู สตูล

เด็กชายอดามัส เอ่ียมปิยะกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายอารีฟ ปาทาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 มุสลิมสตูลวิทยา สตูล

เด็กชายปกฤษฎ์ ถ่ินสตูล ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล

เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กชายอิรฟาน ยาแลหวา ประถมศึกษาปีท่ี 5 สตูลศานติศึกษา สตูล

เด็กชายฟัรฮาล หมาดสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล

เด็กชายภูดิศ ปงพิทักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสตูล สตูล
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เด็กชายวรัลชญ์กฤษณพงษ์ สินวิริยะกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสตูล สตูล

เด็กหญิงเบญจศีล อติศักด์ิกุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ

เด็กชายปัญจพัฒน์ ใสสุก ประถมศึกษาปีท่ี 2 ศรีวิทยาปากน้ า สมุทรปราการ

เด็กหญิงศิริฐา สังข์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กชายธนดล บุญญานุวัตร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายธรรมสรณ์ รสโหมด ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงรัศม์ินภัส ชุ้มดง ประถมศึกษาปีท่ี 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ

เด็กหญิงภานิชา โพธ์ิงาม ประถมศึกษาปีท่ี 4 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กชายรวิพล นามเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

เด็กชายศิลป์สมุทร รังสีโสภิต ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กชายทวิช ดิเรกพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ

เด็กหญิงนิสิตา วิชัยสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กชายอติกันต์ วงษ์สร้อยสน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์

รังสรรค์)

สมุทรปราการ

เด็กชายกฤติน นวกุลศิรินารถ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เด็กหญิงณชชญา แสงเพชร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

เด็กหญิงมิเคย์ลา ซันโตซ่า ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

เด็กหญิงกชพร เทพมาลัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กหญิงธัณญกัลย์ เลิศลักขณวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายพาที นิโครธานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายกรธัช อ่อนสอาด ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนกฤต ย่ิงเจริญธนา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายจิรภัทร สุขเจริญคณา ประถมศึกษาปีท่ี 5 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนัช ศรีเหรา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายนทีธิต บุญแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 5 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กหญิงกานต์กวิณทรา เล่าตะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนกร สุดสาคร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กชายธนพล สมุทรชูประเสริฐ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

เด็กหญิงกวิสรา สังข์เสม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กชายณัฏฐธัญ หอมทอง ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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เด็กชายวุฒิภัทร ดวงมณี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร

เด็กชายกรเอก เหล่ารักพงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กหญิงมาณียา ดอนไพรวัน ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายวัชรวีร์ สินศศิพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายณัฐธศักด์ิ จันทราชโลธร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กชายพบธรรม ลิขิตพงษ์วิทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายสีหนาท พูลสมุทร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายธนัชชนม์ ศิริพงษ์เวคิน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กหญิงพริมา ชาญเทศน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร

เด็กชายศุภกฤต โถวสกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายพงศกร โลมากูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เด็กชายพสิษฐ์ ลีลาบูรณพงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายพิรพัฒน์ จ าปาเทศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อัตตาภิวัฒน์ สมุทรสาคร

เด็กชายพงศ์วริษฐ์ เขียวสม ประถมศึกษาปีท่ี 2 พวงคราม สระแก้ว

เด็กหญิงนริศร คงเจริญ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว

เด็กชายน าโชค วันทมาศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

เด็กหญิงวรรณาดี สวัสดิมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 6 พวงคราม สระแก้ว

เด็กหญิงหมวยจวง เกือน ประถมศึกษาปีท่ี 6 พวงคราม สระแก้ว

เด็กชายณฐบวร คชินทร์โรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงป่ินมนัสฑ์ ศิริทองมาลี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายอาชวิณ เนติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงจิดาภา ร าเพยพล ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงฉดากาน รัตนวารีวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายปริญญ์ นันเป้ง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายปัณณทัต ตันติโกญจนาท ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงภัควลัญช์ ไชยธงรัตน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายพลวัฒน์ บูชากรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงอนัตตริญา พวงสอน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี
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เด็กชายอิทธิกร ล่าชิต ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายธารธรรม พรหมมินทร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายพิพัฒน์ พัฒนพิบูลย์พงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กหญิงสิรภัทร สิงห์สี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี

เด็กชายปุญญพัฒน์ ภัคคินี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายพิชญะ เสือครุฑ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายธรรศ ยังน้อย ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงพิชญาภา เตชะไพศาลทวี ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายกมลพิชญ์ สุธา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วป้องปก ประถมศึกษาปีท่ี 6 อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี

เด็กชายศิรศิลป์ พัวพานิช ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กหญิงอรจิรา แย้มดี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

เด็กชายวรปรัชญ์ นวลหงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายอภิวิชญ์ จ าปาแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงพลัชสราญ ล้ิมศรีพนากร ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายอาชวิน พันโนฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เดชาบดินทร์ สุโขทัย

เด็กหญิงพราวเพลง อินทฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงลัลน์ลลิล ดวงเกิด ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงอภิริญา ป้อเฮือน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายธนภัทร วงศ์ตะมะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เดชาบดินทร์ สุโขทัย

เด็กชายวรปรัชญ์ ทานะแจ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 5 บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สุโขทัย

เด็กชายสุรัสสา กุละพัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงณพิชญา งามวิชานน์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กชายพชร พริบไหว ประถมศึกษาปีท่ี 6 หาดเส้ียววิทยา สุโขทัย

เด็กหญิงเพลงเช้า อินทฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

เด็กหญิงนิชารีย์ เลิศศรีสุขสันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงบุญญาดา ค าโพธ์ิชา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายพัศรุตม์ ไล้สุวรรณชาติ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กหญิงพริมรสา โรจน์อัศวเสถียร ประถมศึกษาปีท่ี 3 สหวิทย์ สุพรรณบุรี
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เด็กชายศิรวิทย์ เสียงดัง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายด่ังเทวา นลวชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพชรพล จ าปาเงิน ประถมศึกษาปีท่ี 4 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพุทธิพงษ์ วรกิจธ ารงค์ชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายกฤชนนท์ รักถนอม ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

เด็กชายปฐพี อาจวิชัย ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายปราช นราบรรณสร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เด็กชายจิรายุ สุวีรายุทธ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายพลอธิป เดชกล้าหาญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรีดาวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กชายวรปรัชญ์ จักรธรานนท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สหวิทย์ สุพรรณบุรี

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีวิสุทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงเปมิกา ธัญลักษณากุล ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงภวรัญชน์ สิขิวัฒน์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายนรภัทร น่ิมนวล ประถมศึกษาปีท่ี 3 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงคุณสิริ วงศ์ดียงชัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายคุณานนต์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรชนะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส ประถมศึกษาปีท่ี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี

เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ สังขบุญชู ประถมศึกษาปีท่ี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงเบญญาภา ตรีกวินท์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จอย สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงศรวณีย์ ตันติพงศ์อาภา ประถมศึกษาปีท่ี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี

เด็กชายกัณณพัฒน์ ส าเภา ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายวชิรวิทย์ จรูญธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายสัจชญา เหมือนแก้ว ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงกชพร วงแหวน ประถมศึกษาปีท่ี 3 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
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เด็กหญิงนันท์นภัส จรุงพรสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วาณิชย์นุกูล สุรินทร์

เด็กหญิงปณพร สมบัติไหมไทย ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงณภัทร สุริยกมล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายธนเดช พันธ์ฤทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงภูวษา อัตตาภิบาล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายกิตกวิน ตรีนิติ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายณฐกฤต หวังสม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายธนกร นามสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงกรรวี ศิริชัยพัฒนา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงนิษฐกานต์ สวัสด์ิวงษ์ชัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กหญิงพลอยปภัส ตาเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์

เด็กชายคณพศ ริตกันโต ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย

หนองคาย

เด็กชายปวิรุจ อินทวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กชายอนันตชัย สุนทรชัย ประถมศึกษาปีท่ี 2 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อ้ึงวัฒนศิริกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงณัชชรีย์ ลิมมณี ประถมศึกษาปีท่ี 5 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงกิตติญา มนัสทิพารมณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กชายกิตติธัช พลนาดี ประถมศึกษาปีท่ี 6 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงชนัญชิตา กานต์ติวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลหนองคาย หนองคาย

เด็กหญิงณัชชา พิมยะมาตร ประถมศึกษาปีท่ี 2 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กหญิงเบญญาภา ประทุมวัลย์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 บ้านโคกทุ่งน้อย หนองบัวล าภู

เด็กหญิงมีนญาดา ลิโป้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสนชัยอาสา ประถมศึกษาปีท่ี 5 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กชายวชิรวิชญ์ พลเขต ประถมศึกษาปีท่ี 5 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กชายศุภกฤษ สีหาบุตร ประถมศึกษาปีท่ี 5 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กหญิงกานต์สิรี มาลี ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนองบัววิทยายน หนองบัวล าภู

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียมชัยภูมิ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงสวรรค์วิทยา หนองบัวล าภู

เด็กชายกนต์ธร ฉัตรบริรักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง

เด็กชายกฤษฏพัทธ์ นายกชน ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
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เด็กหญิงวรัชยา แก้วลาย ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายปภังกร จันทนทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายปวรภัคร คารวะวิชัย ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายกฤตยชญ์ มาตรังศรี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายชยางกูร วันดี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายวรินทร เทพมังกร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง

เด็กหญิงณธิดา ควรหัตถ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายปานปรีย์ กวยาวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กชายสวิตต์ เลิศเจริญศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง

เด็กหญิงกมลนิตย์ พรมสุวงษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายปุณณวิชญ์ บุญร าไพ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายวรพต จันทร์วงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงปารียา สอ้ิงทอง ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงชัญญานุช ลุสมบัติ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จารุจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 4 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เบ้าเงิน ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงชวพร ชิณวรรณะ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายศิรพัทธ์ วงศ์ตา ประถมศึกษาปีท่ี 5 เจริญวิทยา อ านาจเจริญ

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองสง่า ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงธารารัตน์ วงศ์ผาคุณ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

เด็กชายพบธรรม โปชยะวณิช ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปรมินทร์ อุดรธานี

เด็กชายภวัต สวนียะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายยศพัทธ์ พรหมพินิจ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กหญิงฌานิศา กิจการพัฒนาเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายธนกฤต มงคลนาม ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ค าสุพรหม ประถมศึกษาปีท่ี 3 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายฌานะ ลีวัจนกุล ประถมศึกษาปีท่ี 5 โฮล่ีเมร่ี อุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายณิชพน ปะนัดเต ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
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เด็กชายบุญธชา หวานอารมย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี

เด็กชายกฤติน โขมพัตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายกันตพัฒน์ อ้ึงอารี ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กชายนนท์ปวิธ พันธ์ุพิทย์แพทย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

เด็กหญิงโชติกา พงษ์ดารา ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัชชา อินธนู ประถมศึกษาปีท่ี 2 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อุตรดิตถ์

เด็กหญิงศศิธดา ดีณรงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อุตรดิตถ์

เด็กชายติณณภัทร์ ล้ าเลิศ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายกิตติพงศ์ เผ่าโหมด ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กชายชนกชนม์ บุญส่ง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงธัชทิชา ก้อนอาทร ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงนิดา จันทร์ใช้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ต๊กควรเฮง ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงรัญชน์ทิชา วงศ์วิเศษ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงลัลน์ญดา วงศ์วิเศษ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เด็กหญิงมินท์มันตา วุฒิวรารางค์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กหญิงรมย์ชลี ชูศักด์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กหญิงวรัชชนันท์ วีระยุทธวัฒนะ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงธัญชนก แสงสวรรค์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายพฤทธ์ิ นิโรจน์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายพิชญคุณ งามข า ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงพรนลัท กลัดทรัพย์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายพัชรพล แกล้วกสิกิจ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี
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เด็กหญิงพีรดา สีเขียว ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายปัณณพงศ์ คะสันต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

เด็กชายยศธร ทิพยวงศ์วิจิตร ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กชายวชิรวงศ์ เตชะนา ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

เด็กหญิงณัฐชนก สายโสภา ประถมศึกษาปีท่ี 2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี

เด็กชายธีรภัทร สายสุ้ย ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์นิรมล อุบลราชธานี

เด็กชายภัชรา สุวันนะวง ประถมศึกษาปีท่ี 2 มารีย์นิรมล อุบลราชธานี

เด็กชายปรีชาพล ศรีสุระ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงปุณยนุช จูโรจนวานิช ประถมศึกษาปีท่ี 3 อาเวมารีอา อุบลราชธานี

เด็กชายภูมิพัฒน์ โกมลวิชญ์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงรัญญริญญ์ ชลวัสส์ไกรกุล ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงดนิตา ศรีสุข ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงธัญพร ธนธารารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงชีวาพร สมบูรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี

เด็กหญิงญาธิดา ศรีชุม ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กหญิงณิชชา ธนกิจย่ิงยง ประถมศึกษาปีท่ี 5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายกิตติกวิน พวงพันธ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี

เด็กหญิงธรรมฉัตรี ศรีตะเขต ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เด็กชายวัชระ พูลดี ประถมศึกษาปีท่ี 6 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี




