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บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศ 

เรื่อง รายช่ือผูไดรับรางวัลในโครงการประเมินความสามารถ 

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  (TME) ประจําป 2553 ระดับประถมศึกษา 

ลงวันท่ี      มกราคม 2554 

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ณวัสส  เอ็งอุทัยวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ธนกฤต  ยูงสมพร โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

นันทนภัส  จันทรทิพาพงศ โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุรี 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ภูรี  เจียรนัยธนะกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

รัชชานนท  เพชรชู โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

ธนภัทร  ชุนอนันท โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 

ณัทพัฒน  พนาถิรกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม 

ศุภณัฐ  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ อุตรดิตถ 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

นันทนัช  ศรีสัจจะกุล โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร 

ศวิตา  ไมงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

สิทธิพนธ  ชลสายพันธ โรงเรียน Shrewsbury International School กรุงเทพมหานคร 

สิรวิชญ  เปาอินทร โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 

นนทิชา  วงศคํา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

พันธวัช  พันฐวงศ โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน นครสวรรค นครสวรรค 

ภคพล  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลปตตาน ี ปตตาน ี

เนต ิ เนตรเก้ือกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ระยอง 

เฌอฟา  วัฒนยนตกิจ โรงเรียนธิดานเุคราะห สงขลา 

มหาสมุทร  เงินทวีคูณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ํา สมุทรปราการ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

กมลลักษณ  วัฒนาพิทักษกุล โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร 

ตรีทเศศ  วิวิธวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 

ภูมินทร  หวนสุริยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม 
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รางวัลเหรียญเงิน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

ยลรดา  ยงพิศาลภพ โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต กรุงเทพมหานคร 

พีรพงศ  แดงรุงโรจน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

ภัทราพร  ปนทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎรนุกูล) แพร 

นญ  กังวานธีระวัฒน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร 

ธนชัย  ชัยเวชสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

นนท  ไพศาลธนวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ทวีชัย  จงกลสุวรรณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ธนศาสตร  พวงทอง โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ภรัณยู  ชวาลไพบูลย โรงเรียนราชิน ี กรุงเทพมหานคร 

พีรพัศ  จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 

แพรสุนันท  จันทรพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 

ธนา  สมศิริวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

นิธิศ  จงสวัสดิ์สถาพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

มีนธดา  วัฒนารักษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

โสภิดา  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ อุตรดิตถ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 

ธีธัช  วงษวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ศิวกร  เฟองกวินสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

กฤษฎ  บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 

ฉัทชนัน  สุริยาอมรานนท โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร 

จิรพัส  ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

กันตพงศ  โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ขอนแกน 

ชวินธร  สิริพิพัฒนวรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

วิชยุตม  เจริญสัตยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี
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รางวัลเหรียญทองแดง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 

สุวิจักขณ  มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ศิรวัส  เล็กสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

มิษฎา  เหมานนท โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 

กําชัย  เขมะจิตพิชิต โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

พงศธร  จารุรัชตพันธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ขอนแกน 

ปฏิภาณ  บูรณางกูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค นครสวรรค 

มัญชุสา  อารยะถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค นครสวรรค 

บุญระวี  สันติธํารงวิทย โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุร ี

สุภวัส  อิทปชฌาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

ญาณภัทร  เหมรัฐพาณ โรงเรียนศุภลักษณ สุพรรณบุรี 

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

วรัชญ  วีระนนทชัย โรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพมหานคร 

ณฐนนท  อัครภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

ธนกร  เลิศนิทศัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ชุติพนธ  ซอสุขไพบูลย โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

วราร ี ทรัพยรมเย็น โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

ธนภัทร  ประกายรุงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

ชิษณุพงศ  จงมีพรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

สมิตา  จิตสันติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ศุภวิชญ  เส็งพานิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร 

ศุภพัฒน  เมืองสุวรรณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

กันตวัฒน  นวนพรัตนสกุล โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

รุจชัย  เสวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

ธีระ  ชัยทวีโชค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม 
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ภัทร  กิตติพงศพัฒน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม 

พิมพพิชชา  ถิรจิตโต โรงเรียนรตันศึกษา นครศรีธรรมราช 

เปรม  วัสสานกูล โรงเรียนแยมสอาดรังสิต ปทุมธาน ี

นิบุณ  วัฒนญาณนนท โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎรนุกูล) แพร 

ธัมม  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว สระแกว 

 

รางวัลชมเชย 

จังหวัดกระบี ่   

เสกสรร  ยอดสนิท ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี ่

ธนภัทร  พรศิริอนันต ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี ่

ศุภิสรา  ทองคํา ป.5 โรงเรียนอิศรานุสรณ 

นภัส  ย่ิงถาวร ป.6 โรงเรียนสังขทองวิทยา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นิธิศ  หวังถาวร ป.3 โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

ธนดล  เหรียญจื้อ ป.4 โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศุภกร  เลิศรัชตกุล ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

ยศกร  เหลาภักดีวุฒิ ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

จังหวัดกาญจนบุร ี   

ภูมิภัทร  ขุนบรรเทา ป.3 โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี

ศุภณัฐ  ภักดีศุภผล ป.4 โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี

ณฐพร  เอกฉันท ป.5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

มติมันท  ศรีบุญเรือง ป.6 โรงเรียนโชตนิันต 

 

 

จังหวัดกาฬสินธุ 

  

ลภัสรดา  ไชยภัทรนันท ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย 

ชินดนัย  สุวัฒนศรีสกุล ป.4 โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ 

ภัทรวรรณ  ถิตยอําไพ ป.5 โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ 

ชลนภา  โมลาขาว ป.6 โรงเรียนบานหวยผึง้ 
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จังหวัดกําแพงเพชร 

ณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช ป.3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 

ศิริภูมิ  ศิริเจรญิ ป.4 โรงเรียนปทมดรุณวิทย 

ภูริณัฐ  โตวารี ป.5 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 

ประวิชญ  บุญทน ป.6 โรงเรียนปทมดรุณวิทย 

จังหวัดขอนแกน   

สิริพล  สุทธิวรรณา ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

นงนภัส  จรทะผา ป.4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ชนะโชค  สิริพรพิสุทธ์ิ ป.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

ภูชิต  ชฎาศิลป ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

จังหวัดจันทบุร ี   

ชญานิษฐ  แกวแหวน ป.3 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุร ี

พิชญสินี  ศรีอุดม ป.4 โรงเรียนสฤษดิเดช 

สิริพส  ภาคจิตต ป.5 โรงเรียนสฤษดิเดช 

นันทนภัส  เชยสมบัต ิ ป.6 โรงเรียนสฤษดิเดช 

จังหวัดฉะเชิงเทรา   

จิรภัทร  เบี้ยไธสง ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง 

ลภัส  เปรมเจริญ ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

บุญญาฎา  สิริพิชิตศุภผล ป.5 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

เอกวิทย  วงศพยัคฆ ป.6 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุร ี   

ศักดา  ทัสอุบล ป.3 โรงเรียนปรีชานุศาสน 

ปุณพจน  นิธิชล ป.4 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 

ณัฐนนท  ฮวบนรินทร ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

วรันธร  นิลแยม ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา "พิบูลยบําเพ็ญ" 

จังหวัดชัยนาท   

พีรณัฐ  ปญญามัง ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

ปาลิน ี อาจคงหาญ ป.4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

ภัทรพงศ  หรายลอย ป.5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

ยศกร  ชาญณรงค ป.6 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 
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จังหวัดชัยภูม ิ   

รุงไพลิน  ภักดีสาร ป.3 โรงเรียนมารียอุปถัมภชัยภูมิ 

สรศักดิ์  กาสีชา ป.4 โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ 

สิริพรรณ  พงษศิร ิ ป.5 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 

กาญจนา  เพชรนอก ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

จังหวัดชุมพร   

ธมนวรรณ  โคนาสาร ป.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร 

กัญญารัตน  บุญยะเจริญจติต ป.4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 

ดิสธร  แสงบานยาง ป.5 โรงเรียนนิรมลชุมพร 

ปาริสรา  เมืองงาม ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 

จังหวัดเชียงราย   

พริบพราวดาว  สุวรรณสิงห ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

อติวิชญ  บุญญาภิรักษกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

กฤติธี  สุริยะ ป.5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

ปาณิศา  จริยพงศไพบูลย ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

จังหวัดเชียงใหม   

นัทธพรรณ  ศิริติกุล ป.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

สุธี  ตั้งตระกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 

วุฒิกร  รัตนพันธ ป.5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม 

อัมรินทร  อินทสิทธ์ิ ป.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

จังหวัดตรัง   

เบญญทิพย  เส็นสด ป.3 โรงเรียนดรุโณทัย 

นนทณัฐ  พิชิตวงศ ป.4 โรงเรียนบูรณะรําลึก 

จันทกาญจน  เนตรแสงทิพย ป.5 โรงเรียนพรศิริกุล 

วรสิทธ์ิ  พูลสวัสดิ์ ป.6 โรงเรียนดรุโณทัย 

จังหวัดตราด   

ภัทราพร  มานะเปรมปรีย ป.3 โรงเรียนกิตติวิทยา 

ขวัญชนก  แกวเย้ือง ป.4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศราษฎรบํารงุ) 

สุทธิดา  ผิวทองงาม ป.5 โรงเรียนกิตติวิทยา 

ปวริศา  โลกันภัย ป.6 โรงเรียนอนุบาลตราด 
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จังหวัดตาก   

ดุลยรัตน  โปรงสันเทียะ ป.3 โรงเรียนราษฎรวิทยา (ตี่ม้ิง) 

ศุภชัย  สอนไว ป.4 โรงเรียนอนุบาลตาก 

พัณณิตา  วันคํา ป.5 โรงเรียนอนุบาลตาก 

จามัย  คลองด ี ป.6 โรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียรมัธโนทัย 

จังหวัดนครนายก   

สหัสวรรษ  บุญเผื่อน ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

สิริกร  อาจิตปุญโญ ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

วัชรพงศ  รัตนสุนทร ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

แทนไท  จันทเขต ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

จังหวัดนครปฐม   

วรินทร  แซอ๊ัง ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

พรพิพัฒน  กิตติสุภาพ ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

นันทนัช  มะโดด ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

กชกร  ละครพล ป.6 โรงเรียนมารียอุปถัมภ 

จังหวัดนครพนม   

ธวัลรัตน  อวนแกว ป.3 โรงเรียนบานแพงวิทยา 

รพีภัทร  บุญสวาง ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

จิรัชยา  ศรัทธาพันธ ป.5 โรงเรียนบานแพงวิทยา 

ภาวินี  เมธเมาลี ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

จังหวัดนครราชสีมา   

อินทนนท  ฉัตรชัยพลรัตน ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

อานุภาพ  ชวยเจริญสุข ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ขันเงิน  สุริยบุตร ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

อริสรา  ศรีพวาทกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ศศธร  ศิริกุลสถิตย ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทศิ" 

ลักษิกา  แกวกระจก ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทศิ" 

ชนัญชิดา  รัตนธน ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

สัณหสิรี  ตันติธรรม ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทศิ" 
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จังหวัดนครสวรรค   

ชนภัทร  มาสรินทร ป.3 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห 

ภาวิชญ  หวังซ่ือกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน นครสวรรค 

ณัฐชมนต  สุขุมาลไพบูลย ป.5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

อารยา  ศรวณีย ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

จังหวัดนนทบุร ี   

ศิศิรา  วรนิทศัน ป.3 โรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียร 

ปณณวิชญ  เสตวรรณา ป.4 โรงเรียนพิชญศึกษา 

นนทกร  เฉลิมชัยชวลิต ป.5 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี

วาน  จันทรวงศ ป.6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 

จังหวัดนราธิวาส   

ณภัทร  โกสิยาภรณ ป.3 โรงเรียนบางนราวิทยา 

อารีนา  เดร ป.4 โรงเรียนบานคอลอกาเว 

วรเมธ  โฆษิตไพบูลย ป.5 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

กูไฮฟะ  ตูแวปูเตะ ป.6 โรงเรียนบานคอลอกาเว 

จังหวัดนาน   

วรเมธ  เศรษฐชัยยนต ป.3 โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 

ธันยบูรณ  ธรนูสนธ ป.4 โรงเรียนอนุบาลอยูวิทยา 

ณัฐพันธุ  ดาวนันท ป.5 โรงเรียนราชานุบาล 

อรปรียา  อุนเรือน ป.6 โรงเรียนบานปรางค 

จังหวัดบุรีรัมย   

เต็มชนม  พันธะเสน ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ยลดา  บารัมย ป.4 โรงเรียนมารียอนุสรณ 

ธนากร  ฝาอิดิน ป.5 โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ 

พัทธนันท  ทิพยสุนทรชัย ป.6 โรงเรียนมารียอนุสรณ 

จังหวัดปทุมธาน ี   

ธีริศรา  ศรวณีย ป.3 โรงเรียนบานพลอย 

กสิณธ  ออนประสพ ป.4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรงัสิต 

ณัฐภัทร  องอาจวาณิชย ป.5 โรงเรียนแยมสอาดรังสิต 

อภิชญา  แกวนามไชย ป.6 โรงเรียนแยมสอาดรังสิต 
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จังหวัดประจวบคีรีขนัธ   

คณาวุฒิ  บุญมาก ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 

วิชญะ  ปนสุข ป.4 โรงเรียนบางสะพาน 

ชัชชญา  กรุดพันธ ป.5 โรงเรียนบางสะพาน 

พิชญกานต  จับจัด ป.6 โรงเรียนบานปาถลม 

จังหวัดปราจีนบุร ี   

อุษณียาภรณ  รัตนมุสิกกุล ป.3 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

จิรัชญา  เครือนิล ป.4 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

นฤเบศ  ประดษิฐผล ป.5 โรงเรียนผะดุงศษิยพิทยาประจันตคาม 

ณฐพงศ  ดีเสียง ป.6 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

จังหวัดปตตาน ี   

นุรูฮูดาห  สามะ ป.3 โรงเรียนชุมชนบานบางเกา 

อามาณีย  สะอิ ป.4 โรงเรียนบานลานชาง 

สิรวิชญ  ซ่ินชวย ป.5 โรงเรียนอนุบาลปตตาน ี

จิชาชาย  สังขดวง ป.6 โรงเรียนอนุบาลปตตาน ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ศิรสิษฐ  คิดชัย ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

ธนิสสร  ศรีรัตนภิญโญ ป.4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

ระพีพรรณ  มะสีพันธุ ป.5 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 

นนทวรรษ  บํารุงสงฆ ป.6 โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 

จังหวัดพะเยา   

พรไพริน  หอมสมบัต ิ ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 

ภีมลรัชญ  อินทมูล ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน) 

ณัฐดนัย  กุณาใหม ป.5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 

สุปรียนุช  สมฤทธ์ิ ป.6 โรงเรียนปยมิตรวิทยา 

จังหวัดพังงา   

นัยนภัค  บุญด ี ป.3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 

กฤตย  พัฒนพิชัย ป.4 โรงเรียนอนุบาลพังงา 

สรธร  พัฒนพิชัย ป.5 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 

ณัฐชนน  ชวยพิชัย ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา 
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จังหวัดพัทลุง   

เนต ิ เทพพิทักษ ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

พีรภัทร  แจวอาภาชล ป.4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

ปฐมพงศ  พูลเพ่ิม ป.5 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 

พงศพิสิฐ  ทองขุนดํา ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

จังหวัดพิจิตร   

วงศธร  สุนทรสุริยวงศ ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 

ชลิตา  สุธีรัตนชาญสกุล ป.4 โรงเรียนอนุบาลวชิร 

สุธินี  เกียรติวนิชวิไล ป.5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 

วัชญรดา  ดานรุงโรจน ป.6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 

จังหวัดพิษณุโลก   

ณิชากร  ทองเครือมา ป.3 โรงเรียนบานปาสัก (ทศพลอนุสรณ) 

สุจิตรา  มาดี ป.4 โรงเรียนบานหนองกะทาว 

พันธกรณ  รัตนโชติทปีกร ป.5 โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง 

พิชญะ  ประดุจพงษเพ็ชร ป.6 โรงเรียนเซนตนิโกลาส 

จังหวัดเพชรบุร ี   

ปยะวัฒน  วัฒโน ป.3 โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 

ณัฐนิชา  บุญถาวร ป.4 โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 

ธีรภัทร  พราหมณนอย ป.5 โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 

ภูษณี  พงษวิวัฒนชัย ป.6 โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 

จังหวัดเพชรบูรณ   

วิญูชน  สังขะเลขา ป.3 โรงเรียนเซนตโยเซฟศรเีพชรบูรณ 

พงศพิงค  พจี ป.4 โรงเรียนอนุบาลหลมเกา 

กมลชนก  พูนสวัสดิ ์ ป.5 โรงเรียนบานเนินคนธา 

ภูคิน  รัตนเมธาชาต ิ ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 

จังหวัดแพร   

ศุภณัฐ  จินะเปงกาศ ป.3 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ 

ภูริณัฐ  ปนวารี ป.4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ 

กฤษณพงศ  เทพวีระกุล ป.5 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ 

ภัทรภรณ  อดุลยเกษม ป.6 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ 
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จังหวัดภูเก็ต   

ดฤถี  พอพงษไพบูลย ป.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 

ภากร  มลิวรรณ ป.4 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว 

ตุลยวัต  เมืองมานอย ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 

ธีรจุฑา  วัฒนประสาน ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

จังหวัดมหาสารคาม   

ณดล  บุญพรหมธีรกุล ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 

เขตนิพัทธ  แข็งแรง ป.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 

สิรวิชญ  บุญลอด ป.5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 

ศุภัสรา  วิเศษรนิทอง ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 

จังหวัดมุกดาหาร   

กรพงศ  สุกฤตานนท ป.3 โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร 

สุกฤต  สุกฤตานนท ป.4 โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร 

ศุภวิชญ  จันทรเมธีกุล ป.5 โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร 

สัณฐิตา  นาริต ป.6 โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร 

จังหวัดแมฮองสอน   

วรางคณา  ระวังงาน ป.3 โรงเรียนอนุบาลขนุยวม 

ธนดล  เธียรรัตนากร ป.4 โรงเรียนอนุบาลขนุยวม 

ธนิสร  เจริญณัฐศร ี ป.5 โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน 

วิทวัส  เวียงคํา ป.6 โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน 

จังหวัดยโสธร   

ณทศธร  ชมภูบุตร ป.3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 

อธิชา  โพธ์ิไพร ป.4 โรงเรียนบานโนนหนองแฝก 

ศุภกาญจน  ยศเรืองสา ป.5 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 

ปวรุตม  ตริสกุล ป.6 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 

จังหวัดยะลา   

ธัชพล  จิรรัตนโสภา ป.3 โรงเรียนอนุบาลยะลา 

อธิคม  ยงสุวรรณกุล ป.4 โรงเรียนถนอมศรศีึกษา 

รัตนชาต ิ เจนวิทยาการกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลยะลา 

ญาณิศา  พิสิฐธนกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลยะลา 
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จังหวัดรอยเอ็ด   

อิสรา  จันทรขอนแกน ป.3 โรงเรียนชุมชนบานผํา 

อภินันท  ช่ืนชม ป.4 โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

ปภาวี  สกุลวรรณรักษ ป.5 โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

ปฐมพงศ  ประทุมขนัธ ป.6 โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

จังหวัดระนอง   

เขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ ป.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 

สิรวิชญ  กุลวานิชไชยอนันท ป.4 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 

ภคพล  ไพบูลยสมบัติ ป.5 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 

วิณัชพงศ  อิงศรีสวาง ป.6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 

จังหวัดระยอง   

ธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช ป.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง 

จิตบุณย  จันทมูล ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ภาสวิชญ  ปณตตรัยรัตน ป.5 โรงเรียนอนุบาลระยอง 

วรางคณา  กรุณานนท ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง 

จังหวัดราชบุร ี   

เสฏฐวุฒิ  จิตรเริงฤด ี ป.3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

จณัฐ  แตระกุล ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 

ธนอร  บํารุงเชาวเกษม ป.5 โรงเรียนอนุบาลราชบุร ี

สันดุษิต  อรุณรุงสันติชัย ป.6 โรงเรียนอุดมวิทยา 

จังหวัดลพบุร ี   

กองทัพ  วาณิชยเจริญพร ป.3 โรงเรียนบรรจงรัตน 

ภาพิรุฬห  เฮงเจริญ ป.4 โรงเรียนบรรจงรัตน 

พรหมภัสสร  จันทร ป.5 โรงเรียนบรรจงรัตน 

กฤตวัฒน  วาดเจริญ ป.6 โรงเรียนบรรจงรัตน 

จังหวัดลําปาง   

วิสสุตา  ยศบุญเรือง ป.3 โรงเรียนอนุบาลลําปาง 

วุฒิ  ฝายคํามี ป.4 โรงเรียนอนุบาลลําปาง 

โชติพิชญา  ฟุงวัชรากร ป.5 โรงเรียนอนุบาลลําปาง 

ศุภณัฐ  สุชาติพงศ ป.6 โรงเรียนอนุบาลลําปาง 
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จังหวัดลําพูน   

นราวิชญ  กันทาทรัพย ป.3 โรงเรียนอรพินพิทยา 

ศตคุณ  เลาหกุล ป.4 โรงเรียนมงคลวิทยา 

ปาริชาต ิ เรือนวิไล ป.5 โรงเรียนอรพินพิทยา 

พิชุตม  หาญตะ ป.6 โรงเรียนมงคลวิทยา 

จังหวัดเลย   

ณัฐดนัย  ธรรมเปนจติต ป.3 โรงเรียนเมืองเลย 

วรุดม  บุญสงทรัพย ป.4 โรงเรียนเมืองเลย 

กันตกมล  ไตรฟน ป.5 โรงเรียนเมืองเลย 

ณฤทธพล  สุขเกษม ป.6 โรงเรียนเมืองเลย 

จังหวัดศรีสะเกษ   

รมิตา  ย้ิมเกิด ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

ลลิตา  ดีพูน ป.4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

ภูมิรพี  เสรีขจรจาร ุ ป.5 โรงเรียนอนุบาลศรปีระชานุกูล 

ปวิชญา  โลเจริญรัตน ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

จังหวัดสกลนคร   

อัญชิสา  กอกิจเจริญกุล ป.3 โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร 

ศิริวิบูรย  ไพทยะทตั ป.4 โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร 

ภูมินทร  ยศกําธร ป.5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

อิงบุญ  ธีรตะนันท ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

จังหวัดสงขลา   

สัณหปกรณ  สิรินทรโสภณ ป.3 โรงเรียนแสงทองวิทยา 

ปรมตถ  บุณยะเวศ ป.4 โรงเรียนศรีสวางวงศ 

ชฎามาศ  ทันวงศ ป.5 โรงเรียนวิเชียรชม 

สุภัสสรา  ฉันทภากร ป.6 โรงเรียนธิดานเุคราะห 

จังหวัดสตูล   

ฉัตรดนัย  เจียระนัย ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล 

กันตยา  มีกวาน ป.4 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 

นันทนัช  หวันเก ป.5 โรงเรียนอนุบาลสตูล 

ฟกกรี  ตาเดอิน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล 
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จังหวัดสมุทรปราการ   

พงศพล  พงศาวกุล ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

จิรชญา  โชคพิพัฒนกุล ป.4 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ํา 

พงษศักดิ ์ ศิริเหลืองตระกูล ป.5 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ํา 

ปุณณ  บุญชูชวย ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรสงคราม   

พรพัฒน  คุมครองเลิศสิน ป.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

พศิน  อุดมพรสิน ป.4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

ธนวรรณ  เริ่มเสริมสุข ป.5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

วรพงศ  กิตติอนงค ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสาคร   

นิติภูมิ  สุขชัย ป.3 โรงเรียนเอกชัย 

ศิรวิทย  ดวงมุสิทธ์ิ ป.4 โรงเรียนเอกชัย 

สัณหเพชร  เธียรสุขสันต ป.5 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา 

นพวิชญ  เก้ือกูลเกียรต ิ ป.6 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา 

จังหวัดสระแกว   

ภูรินทร  วิสุทธิรัตนกุล ป.3 โรงเรียนพวงคราม 

ธนดล  ชัยธานี ป.4 โรงเรียนสุภวิทย 

มาริสา  สมมิตร ป.5 โรงเรียนพวงคราม 

เบญจวรรณ  อาปดชิง ป.6 โรงเรียนบานหนองแก 

จังหวัดสระบุร ี   

พฤติพงศ  พิพิธกุล ป.3 โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

เศรษฐ  สิทธิโชคธรรม ป.4 โรงเรียนราษฎรศึกษา 

นราวิชญ  ใจตรง ป.5 โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

ธีนิดา  สิงหทะยาน ป.6 โรงเรียนอนุบาลสระบุร ี

จังหวัดสิงหบุร ี   

วีรยา  อันประสริฐ ป.3 โรงเรียนอนุบาลสิงหบุร ี

วสุพล  ผลจันทรสุข ป.4 โรงเรียนวัดสาธุการาม 

ปพิชญา  ภูพนา ป.5 โรงเรียนอนุบาลสิงหบุร ี

ณัฐพงศ  ศิริวัฒนานุกุล ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงหบุร ี
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จังหวัดสุโขทัย   

ธนิส  พฤกษิกานนท ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง 

วีรพร  อนเลห ป.4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

สุชาวดี  อินตะนันท ป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

จิรภัทร  คูพาณิชย ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

จังหวัดสุพรรณบุร ี   

วัชรวิชญ  ตั้งสะสม ป.3 โรงเรียนศุภลักษณ 

ชลกร  มธุรสจํานรร ป.4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 

ญาณภัทร  ลิมปรัชดาวงศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี

กัมปนาท  เปยมทอง ป.6 โรงเรียนศุภลักษณ 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี   

ณิชกานต  ลวณะสกล ป.3 โรงเรียนธิดาแมพระ 

โชติกา  ตรึงจิตวิลาส ป.4 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา 

ณัฏฐณิชา  ล้ียุทธานนท ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธาน ี

ธนัตถ  จิวาภรณคุปต ป.6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

จังหวัดสุรินทร   

สลิลรัตน  กิตติวีรวงศ ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 

พิราวรรณ  เสาะทาง ป.4 โรงเรียนบานจอมพระ 

ณัชพล  มหรรทัศนะพงศ ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 

ศุภรัศม์ิ  อิงคะทวีพัฒน ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร 

จังหวัดหนองคาย   

ธนกฤต  ธนโชติชาร ี ป.3 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 

กัญญาพัชร  นําสงค ป.4 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 

อาคิรา  สุวรรณศรี ป.5 โรงเรียนมหาไถศึกษาบงึกาฬ 

ชนิกานต  ม่ังคั่ง ป.6 โรงเรียนเซนตปอลหนองคาย 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู   

ณัฎฐกิตดิ์  บุญประคม ป.3 โรงเรียนบานภูพระโนนผักหวานสาขามอเล้ียว 

ชัยพิชิต  ดวงตา ป.4 โรงเรียนบานโนนสําราญสมสนุก 

ศราวุธ  บุญรักษา ป.5 โรงเรียนบานหนองทุงมน 

ชุลีพร  แสนคํา ป.6 โรงเรียนบานภูพระโนนผักหวานสาขามอเล้ียว 
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จังหวัดอางทอง   

ณัฐนันท  เลิศนนัทกลุ ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ) 

ภาสวัฒน  อัตสาระ ป.4 โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

ณธรรศ  สังวรวงษพนา ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

อรวรรณ  รัตนประสาทพร ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

จังหวัดอํานาจเจริญ   

ณัฐนันท  มิตรตระกูล ป.3 โรงเรียนเมืองอํานาจเจรญิ 

ญาณวุฒิ  สินวรณ ป.4 โรงเรียนเมืองอํานาจเจรญิ 

ฐปนัท  รัตนศร ี ป.5 โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 

กฤษฎา  กาญจนาภา ป.6 โรงเรียนเจริญวิทยา 

จังหวัดอุดรธาน ี   

ปานเทพ  ศรีสุจารย ป.3 โรงเรียนกมลาลักษณ 

ชัยพัฒนา  จันทรพรหมเดช ป.4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 

ธีรเมธ  กันตพิทยา ป.5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธาน ี

อรณิชา  ตระการกูล ป.6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 

จังหวัดอุตรดิตถ   

โชคชัย  ชูพาณิชสกุล ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

ธัญพิชชา  สิงหโนนตาด ป.4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

ภิชลดา  ณพิกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

อรรจน  ภมะราภา ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จังหวัดอุทัยธาน ี   

อรอนงค  เช้ือนุน ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

ธนพร  สิงหทศัน ป.4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธาน ี

กฤติญาพร  รติพงศธร ป.5 โรงเรียนทองประสาทเวทย 

อนพัทย  ศิริอุดมวรรตน ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

จังหวัดอุบลราชธาน ี   

ธนัสชนม  แกวสงา ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี

ปทิดา  พรรักษมณี ป.4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี

พัทธมน  ชัยเวสสกุล ป.5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี

วรัญญา  มหาวนากูล ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี

 


