
 

 

 

 สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ไดดําเนินการจัดสอบ รายการแขงขนัคณิตศาสตรประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 6   -  6th TMC  Thailand Mathematics Contest   เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2018 IMC  -  International Mathematics 

Contest  เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2561 ท่ีผานมา โดยการจัดสอบผานศูนยสอบโรงเรียนท่ัวประเทศ ใน 9 ศูนย

สอบน้ัน 

 คณะกรรมการจัดการแขงขัน TMC คร้ังท่ี 6 ขอสรุปเหรียญรางวัล อันไดแก เหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย  ท่ีนักเรียนผูเขารวมการแขงขันไดรับ ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี ซึ่งการ

ประกาศเหรียญรางวัล จะเรียงตามเหรียญรางวัลทอง - เงิน -ทองแดง-ชมเชย  และเรียงตามตัวอักษร 

 นักเรียนท่ีมีชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี  ใหแจงความจํานงเพื่อเขารวมในพธิีมอบรางวัล ท่ีกําหนดจัด

ขึ้น ในวนัอาทิตยท่ี 22 เมษายน 2561 น้ี  ณ ศนูยประชมุใหญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร ภายในวันท่ี………… 

15  มีนาคม 2561  โดยไดแนบใบแจงความจํานงมาใหตามทายประกาศน้ี เชนเดียวกัน   

 ท้ังน้ี สําหรับนักเรียนท่ีไดรับรางวัลเหรียญทองทุกคน ควรเขารวมในพิธีมอบรางวัลดังกลาว เพราะหาก

นักเรียนคนใดไดรับการประกาศชื่อวาเปนผูท่ีทําคะแนนสูงสุดของแตละระดับชั้น ซึ่งไดครองตําแหนง Champion น้ัน 

จะไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2018 IMC -   International 

Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร   แตไมอยูรวมในพิธีมอบรางวัล ทางคณะกรรมการฯจะถือวานักเรียน

สละสิทธิ์ ซึ่งรวมถึง นักเรียนท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดวย 

    

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

     

 

    ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561 

                  
         (  นายภูมิเทพ  คลังอุไร ) 

                          ประธานโครงการ TMC และเลขาธิการ IMC Union 

 

  

    



 

 ชือ่- นามสกลุ   ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน     รางวลัท่ีไดร้บั 

กนกกร เชาวน์วิวัฒน ์  ป.6  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 

กรชัย แก้วมังกร   ป.5  อนุบาลนครปฐม    เหรยีญทอง 

กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักด์ิ  ป.3  อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"  เหรยีญทอง 

กฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ ์  ป.2  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 

กฤตภาส พรเจริญโชต ิ  ม.1  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 

กันต์ธี ยงวณิชย ์   ป.4  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 

กัลยกร ยงคมณ ี   ป.5  ธิดานุเคราะห ์    เหรยีญทอง 

กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์  ป.4  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 

กิตติ โอภาสเมธีกุล   ม.2  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 

กิตติพงษ์ รวมทรัพย์  ม.2  เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ    เหรยีญทอง 

กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์   ม.2  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 

กิรัชภาส ถาวร   ป.5  อัสสัมชัญศรีราชา    เหรยีญทอง 

เกียรติภูมิ สิเจริญ   ป.4  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 

คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา  ป.3  วัดดอนไก่เตี้ย    เหรยีญทอง 

จิณณะธรรม ค าศรีสุข  ป.3  อนุบาลเวียงป่าเป้า    เหรยีญทอง 

จิรายุส จินาพงษ ์   ม.5  ก าเนิดวิทย ์    เหรยีญทอง 

ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ  ป.6  อนุบาลนครสวรรค์    เหรยีญทอง 

ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร  ป.3  อนุบาลอุบลราชธานี   เหรยีญทอง 

ชยนันต์ แสนดี   ม.1  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 

ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์   ป.6  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 

ชานน ต้ังศรีสกุล   ป.4  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 

ชินพัทธ์ นิธพิรศร ี   ม.4  เตรียมอุดมศึกษา    เหรยีญทอง 

ญาณาธร สัตถาวร   ป.5  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 

ฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์  ป.3  วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)เหรยีญทอง 

ณฐกร คุ้มมั่น   ป.4  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 

ณดล บุญพรหมธีรกุล  ม.2  มัธยมปัญญารัตน์    เหรยีญทอง 



 

ชือ่- นามสกลุ   ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน     รางวลัท่ีไดร้บั 
ณพล พรอนันต์รัตน์  ม.2  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   เหรยีญทอง 
ณัชชา ชยับุรานนท ์  ป.6  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เหรยีญทอง 
ณัชชา ดีจักรวาล   ป.3  ยุวพัฒน์ นครสวรรค์   เหรยีญทอง 
ณัฐชนน สาระธนะ   ม.3  ระยองวิทยาคม    เหรยีญทอง 
ณัฐชานนท์ โสนุช   ม.1  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ณัฐภูมิ บ ารุงชูเกยีรติ  ม.2  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง  ป.1  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 
ณิชภัทร เกริกกิตติกุล  ม.4  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   เหรยีญทอง 
ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย ์  ป.6  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ   เหรยีญทอง 
ต้นน้ า พรหมมินทร์   ม.1  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล  ม.2  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
แทนคุณ สุขเขียว   ป.6  สารสาสน์วิเทศสายไหม   เหรยีญทอง 
แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย  ม.1  ระยองวิทยาคม    เหรยีญทอง 
ธนกร ต้ังเจตน์   ป.2  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ธนกร อรรถเวชกุล   ป.4  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์  ป.6  วัดดอนไก่เตี้ย    เหรยีญทอง 
ธนธรณ์ รุ่งศรีวัฒนา  ม.4  ก าเนิดวิทย์    เหรยีญทอง 
ธนพนธ์ ไมเ่สื่อมสุข   ม.1  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ธรภูมิ หงษ์อินทร ์   ม.5  สตรีวิทยา 2    เหรยีญทอง 
ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม  ป.5  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ธราดล จิตซื่อ   ป.5  สุวรรณวงศ์    เหรยีญทอง 
ธัชพล จิรรัตนโสภา   ม.4  คณะราษฎรบ ารุง ยะลา   เหรยีญทอง 
ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์  ป.3  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 
ธัญชนก เอื้อโสภณ   ป.4  สารสาสน์วิเทศสายไหม   เหรยีญทอง 
ธัญพฤกษ์ บุญธรักษา  ม.4  เตรียมอุดมศึกษา    เหรยีญทอง 
ธัญวรัตน รุ่งเรืองศักด์ิ  ม.5  มหิดลวิทยานุสรณ์    เหรยีญทอง 
 



 

ชือ่- นามสกลุ   ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน     รางวลัท่ีไดร้บั 
ธีรโชติ คุ้มมั่น   ม.2  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์   ม.1  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ธีรัตม์ สันติลินนท์   ป.6  อนุบาลนครราชสีมา   เหรยีญทอง 
ธีรุจน์ จันทร์แก้ว   ม.4  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   เหรยีญทอง 
นพรุจ บุบผาสุวรรณ  ป.2  อัสสัมชัญสมุทรปราการ   เหรยีญทอง 
นันทวิธู พนาพิทักษ์กุล  ป.3  สารสาสน์วิเทศสายไหม   เหรยีญทอง 
นิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์  ป.4  วัดดอนไก่เตี้ย    เหรยีญทอง 
นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี  ป.5  HOME SCHOOL    เหรยีญทอง 
บุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์  ป.2  จิตรลดา     เหรยีญทอง 
บุณรดา ครองศรัทธา  ป.4  อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   เหรยีญทอง 
เบญญาภา กุลภาศักด์ิ  ป.5  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 
ปภังกร อยู่ยงวัฒนา  ป.2  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  เหรยีญทอง 
ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล  ม.1  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล  ม.3  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ปัญญ์ แซ่จาง   ป.3  แสงทองวิทยา    เหรยีญทอง 
ปัณณวิชญ์ บุญทวี   ป.4  อนุบาลชลบุรี    เหรยีญทอง 
ปารพิม อัตตาหกุล   ม.2  สตรีวิทยา     เหรยีญทอง 
ปิยพัทธ์ โอปิลันธน ์   ป.5  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ   ป.4  อัสสัมชัญศรีราชา    เหรยีญทอง 
พนธกร คูสกุล   ม.2  ระยองวิทยาคม    เหรยีญทอง 
พรภวิษย์ พฤฒารัตน์  ป.3  สุวรรณวงศ์    เหรยีญทอง 
พร้อม เกิดโภคทรัพย ์  ม.3  สวนกุหลาบวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
พสิษฐ์ พัวสันติกุล   ม.1  ศรีสว่างวงศ์    เหรยีญทอง 
พัฒนแสง พินิจพชิิตกุล  ป.5  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 
พัทธดนย์ เพ่งพินิจ   ป.6  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ   เหรยีญทอง 
พัสกร จิรรัตนโสภา   ป.5  อนุบาลยะลา    เหรยีญทอง 
 
 



 

ชือ่- นามสกลุ   ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน     รางวลัท่ีไดร้บั 
พิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล  ป.3  มารีย์วิทยา    เหรยีญทอง 
พิชชาภา สัมพันธ์นุกูล  ป.4  อนุบาลเชียงราย    เหรยีญทอง 
พิชญุตม์ ใช่ทอง   ป.4  วัดดอนไก่เตี้ย    เหรยีญทอง 
พิณรีธ์ รัตนอักษรศิลป์  ป.4  ภัทรวิทยา    เหรยีญทอง 
พีรวินท์ อธิประยูร   ป.4  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล  ป.6  พัฒนาเด็ก    เหรยีญทอง 
ภัทรภณ ธนพิทักษ์   ป.4  ดอนบอสโกวิทยา    เหรยีญทอง 
ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข   ม.4  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์   ม.2  บุญวาทย์วิทยาลัย    เหรยีญทอง 
ภูกิจ ศักด์ิสิทธิกร   ป.4  แสงทองวิทยา    เหรยีญทอง 
ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ   ป.6  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ภูริพฒัน์ บุญชู   ป.4  แสงทองวิทยา    เหรยีญทอง 
มติมนต์ พรหมปลอด  ป.5  บ้านควนเนียง    เหรยีญทอง 
มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์  ม.3  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
เมธวิน จันทร์ทอง   ป.4  วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทอง 
รณกร ระวังงาน   ป.5  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   เหรยีญทอง 
รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์  ม.4  ก าเนิดวิทย์    เหรยีญทอง 
รัชพล บัวหุ่ง   ม.2  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
รัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์   ป.3  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
รินนารา แสงพิสิทธิ์   ม.4  เตรียมอุดมศึกษา    เหรยีญทอง 
วชิรญาณ์ ขุททกพันธุ ์  ป.5  อนุบาลสุธีธร    เหรยีญทอง 
วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร  ป.5  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 
วรภาส มีจิตรไพศาล  ม.3  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย  ม.1  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
วริทธิ์ ส่งศร ี   ป.5  แสงทองวิทยา    เหรยีญทอง 
วสวัตต์ิ ระวังวงศ์   ม.1  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
 



 

 ชือ่- นามสกลุ   ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน     รางวลัท่ีไดร้บั 
วิรัฬพัชร์ สังข์ทพิย ์   ป.2  อัสสัมชัญสมุทรปราการ   เหรยีญทอง 
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล   ป.4  อนุบาลสุรินทร์    เหรยีญทอง 
ศรัณยู ทองจรัส   ม.1  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
ศิทธา ตันติกุล   ม.1  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์   ม.5  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   เหรยีญทอง 
ศิวนาท ทนงจิตร   ป.4  อนุบาลอ านาจเจริญ    เหรยีญทอง 
ศุภณัฐ สุริโยดร   ม.2  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
สรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์  ม.1  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
สรวิชญ์ พุ่มสีทอง   ป.5  อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"  เหรยีญทอง 
สรวิชญ์ เฮงสุวนิช   ม.1  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
สวิตตา เชื้อล ี   ป.5  อนุบาลอุบลราชธานี   เหรยีญทอง 
สิรภพ ขาวพลัด   ป.5  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  เหรยีญทอง 
สิรวชิญ์ ลิมป์แสงศรี  ป.5  สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา  เหรยีญทอง 
สิรวิทย เฮงสุวนิช   ป.6  อัสสัมชัญแผนกประถม   เหรยีญทอง 
สิริยากร มัคคภิญโญ  ป.4  บางพลีพัฒนศึกษาลัย   เหรยีญทอง 
สุชาวลี ส้มเขยีวหวาน  ป.6  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์   เหรยีญทอง 
อนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล  ป.3  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 
อภิวิชญ์ ชาญณรงค์   ป.3  เซนต์คาเบรียล    เหรยีญทอง 
อัครวัสส์ ไผทจินดาโชต ิ  ป.3  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ   เหรยีญทอง 
อิทธิกร บุบผาสุวรรณ  ป.4  อัสสัมชัญสมุทรปราการ   เหรยีญทอง 
อิสรีย์ เกตุทะเล   ป.5  วัดดอนไก่เตี้ย    เหรยีญทอง 
เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย  ป.4  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
เอกวารินทร์ เตชะพงศ์กุล  ม.5  ก าเนิดวิทย์    เหรยีญทอง 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

กชพร ดีมีชัย ป.4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต เหรยีญเงนิ 

กฤตเมธ วรสาร ป.4 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญเงนิ 

กฤติน อารีย์รบ ป.6 อนุบาลราชบุรี เหรยีญเงนิ 

กฤษ ธรรมมารักษ์ ป.3 อมาตยกุล เหรยีญเงนิ 

กฤษฎ์ วิชัยพฤกษ ์ ป.2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

กฤษฏ์ สุวรรณไพบูลย ์ ม.1 ขอนแก่นวิทยายน เหรยีญเงนิ 

กฤษฏ์ิศรัล กันต๊ิบ ม.1 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญเงนิ 

กศิเดช วิสัยชนม ์ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

กษิด์ิเดช จูห้อง ป.6 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เหรยีญเงนิ 

กษิดิศ อธิภัทรพงศ ์ ม.2 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 

ก้องภพ ศรีนุช ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

กัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย ป.6 ดอนบอสโกวิทยา เหรยีญเงนิ 

กัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย ป.6 ดอนบอสโกวิทยา เหรยีญเงนิ 

กันต์กนิษฐ์ วรรละออ ป.3 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญเงนิ 

กันตินันท์ ไหลประเสริฐ ป.5 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เหรยีญเงนิ 

กัลยารัตน์ แสนอุ่น ป.4 อนุบาลร้อยเอ็ด เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

กายสิทธิ์ อุทัยรังษี ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์ ป.5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 

กิติพัฒน์ เรืองมณ ี ป.2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

กีรติ จิรมนัสวิญญู ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญเงนิ 

กีรติ สุธีรยงประเสริฐ ม.3 สุโขทัยวิทยาคม เหรยีญเงนิ 

กีรติ สุวัฒนเมธ ี ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

เขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช ป.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 

เขมิสรา บุปผะโพธิ ์ ม.2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

คงสมิทธ์ ด าหนู ป.5 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญเงนิ 

คณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์ ป.2 เทพลีลา เหรยีญเงนิ 

คณาธิป สุขใจ ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก เหรยีญเงนิ 

คุณภาช โรจนาประดับ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน ป.3 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญเงนิ 

จักร์พัฒน์ วนิชจักร์วงศ์ ม.1 SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL เหรยีญเงนิ 

จันทรรัตน์ โชคถาวร ป.4 อุดมวิทยา เหรยีญเงนิ 

จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ป.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

จิดาภา ซื่อด ารง ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

จิดาภา รัตนถาวร ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

จิรชาติ ศรีเมือง ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

จิรภัทร รุจิรายุกต์ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

จีซู ยุน ค าวิลัยศักด์ิ ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ ป.3 มารีวิทยากบินทร์บุรี เหรยีญเงนิ 

ชญานิน กรองใจ ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญเงนิ 

ชณชนก ศิริทิณพงษ์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 

ชณัฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ ม.2 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ชนมภูมิ หล้าแหล่ง ป.4 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญเงนิ 

ชยุต ธีรลีกุล ป.4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 

ชัยธชั ตันประวัติ ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ชาญเมธี กิจบ ารุงลาภ ป.2 อนุบาลชลบุรี เหรยีญเงนิ 

ชาลิสา วิรุณราช ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

ชิษณุพงศ์ ทรัพยเ์ย็น ป.6 อนุบาลราชบุรี เหรยีญเงนิ 

เชาวน์ชนม์ รัตนมังคลานนท์ ม.4 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญเงนิ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ป.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ ์ ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ป.4 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 

ฐิติพร โทเ้ป๋า ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 

ณตฉรรต ส่งศิริ ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญเงนิ 

ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน ป.4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 

ณพวีร์ ธีระรัชชานนท ์ ม.5 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญเงนิ 

ณภัทร กูลณรงค์ ป.6 อนุบาลยะลา เหรยีญเงนิ 

ณภัทร์ ไคโตะ โอชิไอ ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เหรยีญเงนิ 

ณภัทร ณพิชญ์กุล ป.5 เสนพงศ ์ เหรยีญเงนิ 

ณภัทร ธานินทร์ ม.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

ณภัทร มิตรภานนท์ ป.4 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญเงนิ 

ณภัทร โรจนชีวาคม ป.5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ณภัทร สมิทธิกร ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญเงนิ 

ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท ์ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ณหทัย ลิ้มวีระประจักษ ์ ม.4 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

ณัชภัค คนใจซื่อ ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

ณัฏฐกรณ์ ทุ่งปรือ ป.6 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

ณัฏฐ์ชยธร วราเวทย ์ ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ณัฐกันต์ ตัณฑวณิช ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ณัฐธร ทองวงศ์ ป.3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

ณัฐพล ทีปจิรังกูล ป.4 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 

ณัฐวุฒิ สมปัก ป.3 บ้านหนองแสง เหรยีญเงนิ 

ณัทธมนต์ เมฆธน ม.3 สตรีวิทยา เหรยีญเงนิ 

ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์ ป.6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญเงนิ 

ดรณ์ สว่างทรัพย ์ ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

เด่นภูมิ รังสร้อย ม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ตรรกพล ตันธวัช ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 

ตฤณ ศรีวราหกุล ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

ตุลยดา แย้มยิ่ง ป.4 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

เตชิษ ธนธรรมสุนทร ป.4 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหรยีญเงนิ 

ทว ีต้ังวิจิตรสกุล ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 

ทัตเทพ หลักเมือง ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธนกร พุ่มโพธิงาม ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ธนกฤต ร่มพฤกษ์ ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ธนเดช ศราฐิติภัก ม.4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 

ธนพนธ ์รัตนะธาดา ป.3 รักษ์วิทยา เหรยีญเงนิ 

ธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธนวฒัน์ ผลเกิด ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธนะพฒัน์ จันทร์เด่นดวง ป.4 โชคชัยรังสิต เหรยีญเงนิ 

ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ป.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

ธนิสร อรรถเวชกุล ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธรณ์ธันย ์ปรีชาติวงศ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง เหรยีญเงนิ 

ธราเทพ ตันธนวิกรัย ป.4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

ธฤษณุธัช กร่ิมใจ ป.3 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี เหรยีญเงนิ 

ธัชชยั อภินัยนาถ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์ ป.6 ฮั่วเค้ียว เหรยีญเงนิ 

ธันยธร เจิ้ง ป.5 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 

ธาม สันติลินนท์ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธิชานนท์ เขมวิรัตน์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญเงนิ 

ธิต ิสันติลินนท์ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ธิติพัทธ ์อินทสุวรรณ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธีทัต โอสถศิลป์ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธีธัช ธ ารงลักษณ ์ ม.1 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธีรดนย์ พุฒไิพโรจน์ ป.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

ธีรนาฏ กันต์พิทยา ม.2 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญเงนิ 

ธีรภัค โกมลมณี ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ธีรภัทร ศิวพรอนันต์ ป.5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 

ธีระชัย แซ่ต้ัง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรยีญเงนิ 

ธีริศรา เลาหุไรกุล ป.5 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 

เธียร ครุพงศ์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

นทีสิชณ์ สันติวิภานนท์ ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

นนทกร สุขล้น ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 

นนทพัทธ์ โอทอง ป.4 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 

นนทวัชร ์หอสุวรรณานนท์ ป.5 อนุบาลเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 

นภสร ต้ังศรีสกุล ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

นวนท ีแหยมพรรนัย ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

นวิยา ดีจักรวาล ป.5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

นัทธมน บุญช านาญ ป.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 

นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ ป.3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เหรยีญเงนิ 

บุญยานุช หิรัญธเนศ ม.2 ขอนแก่นวิทยายน เหรยีญเงนิ 

บุรพร เรืองแจ่ม ป.6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

เบญญาภา ตันติมาภรณ์ ป.5 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 

ปฏิพล ติยะจามร ม.4 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญเงนิ 

ปณิธ ิต้ังหมั่นกิจ ป.5 สารสาสน์วิเทศสายไหม เหรยีญเงนิ 

ปทิตตา แก้วมี ป.4 ดอนไชยวิทยา เหรยีญเงนิ 

ปพนศักด์ิ สุขเสรีทรัพย ์ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ปภังกร ต้ังธนาทร ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ปภังกร สุววัชรานนท ์ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ปยุด ศรีสารคาม ป.2 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญเงนิ 

ปรมตถ์ บุณยะเวศ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ปรางค์ทิพย์ รุ่งโรจน์ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 

ปริยากร ต้ังวิไลเสถียร ป.6 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ปรียากร คงพิพิธ ป.4 จิตรลดา เหรยีญเงนิ 

ปวริศา หนาดค า ป.5 เอกปัญญา เหรยีญเงนิ 

ปองคุณ ยาสมุทร ป.2 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี เหรยีญเงนิ 

ปัญญ์ ชีวธนากรณ์กุล ป.2 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ปัญญกร จินตนะกุล ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 

ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

ปัณณทัต ตันเรืองพร ป.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร ป.5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

ปานปรีย์ สิตะโปสะ ป.5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี ม.2 HOME SCHOOL เหรยีญเงนิ 

ปาริณรัตน์ สาทะกิจ ป.3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 

ปิติณัช ร่ายเรือง ป.5 อนุบาลเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 

ปิยะพัทธ ์ภิญโญ ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 

ปิยะวัฒน์ แก้วยม ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญเงนิ 

ปีติคุน อภิชนกิจ ป.2 อัสสัมชัญศรีราชา เหรยีญเงนิ 

เปรมปุณย์ เอกวานิช ป.5 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญเงนิ 

พงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน ์ ป.4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

พชร สุขศิริ ป.3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญเงนิ 

พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ม.1 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

พชร อุ่นเจริญ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

พรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

พร้อม เสริมศักด์ิศศิธร ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

พริมา พิพฒัน์นราพงศ์ ป.5 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญเงนิ 

พสิษฐ์ โภครุ่ง ป.3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

พัชชานันท ์อ่อนชมจันทร์ ม.1 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

พัชรพล กิจจะอรพิน ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 

พัชรพล เกษมธรรมแสวง ม.3 ระยองวิทยาคม เหรยีญเงนิ 

พัชรากร จันเสนี ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 

พิชญุตม์ จีระธวัชชัย ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

พิชยะ อนุชน ป.3 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

พิภัช โตสุโขวงศ์ ป.4 อ านวยศิลป์ เหรยีญเงนิ 

พิม โชติณภาลัย ม.2 สุรนารีวิทยา เหรยีญเงนิ 

พิมพ์นารา สุตังคานุ ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี( เหรยีญเงนิ 

พิสิษฐ ์วรรณมโนมัย ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ ์ ป.4 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญเงนิ 

พีรวิชญ ์สุริยะ ม.4 ยุพราชวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

แพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ ป.5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 

ภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ ์ ป.5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

ภัคภูมิ อุดมพันธ ์ ป.2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

ภัฐธีรา รัตนะคุณชัย ม.1 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ภาณุชาญ ช่วยประสาทวัฒนา ป.5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

ภูธนบดี วัจนศิริเสถียร ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ภูบดี กิตติวรรณ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญเงนิ 

ภูมิพิรัชย พันพินิจ ป.6 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ ป.6 มารีวิทยา เหรยีญเงนิ 

ภูริชญะ สุขสว่าง ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 

ภูริณัฐ ช่วยศร ี ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ภูริพล เหลียวตระกูล ม.4 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

ภูรี ศรัทธาบุญ ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

ภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท ์ ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

มนพัฒน์ มะโนทัย ม.5 สตรีวิทยา 2 เหรยีญเงนิ 

รดิศ มั่นเจริญพร ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

รพีพัทธ ์รัตนเตมีย ์ ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

รมิดา ลิมป์ไพบูลย์ ป.4 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญเงนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 

รวิภาส ภาณุเจต ม.1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เหรยีญเงนิ 

รังสิมันต์ุ อริยสุนทร ป.5 เฟื่องฟ้าวิทยา เหรยีญเงนิ 

รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสด์ิ ม.1 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

โรมัน สุขสุมิตร ์ ป.2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 

วงศกร มาลาลักษม ี ป.6 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญเงนิ 

วชิรวิทย ์อังคทะวานิช ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

วชิรวุธ ตาลวงศ์ ม.4 วาปีปทุม เหรยีญเงนิ 

วรพล ปทะวานิช ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 

วรัชญ์ พาลพ่าย ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

วรากร เดชาวรานุภาพ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

วริทธิ์ธร รัฐผไท ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 

วัชรธร จิณวุฒ ิ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

วัชรวิชญ ์หนูสลุง ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

วิชญ์พล เกียรติสิน ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

วิชญะ วงศ์แสงประทีป ป.4 อนุบาลสระบุรี เหรยีญเงนิ 
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วิชยุตม์ เหรียญกิตติวัฒน์ ม.3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 

วิฑัญญู อร่ามแสงจันทร์ ป.3 แสงโสม เหรยีญเงนิ 

วิวิศน์ ธเนศมณีกุล ป.5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

วิศรุต สุดชาติ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญเงนิ 

ศรุดา ศรีสารคาม ป.4 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญเงนิ 

ศศิภา สน่ันเสียง ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

ศิริก าภู จุดจันทึก ป.5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญเงนิ 

ศิริวิชญ์ ศิริอักษร ป.2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

ศุทธิกร เลิศฤทธิ์จรัสกิจ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ศุภกร กิจวัฒนาชัย ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรยีญเงนิ 

ศุภกร ชินวัตร ม.2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ศุภกฤต เก้าเอีย้น ป.3 ดรุโณทัย เหรยีญเงนิ 

ศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

เศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 

สพล ไม้สนธิ ์ ม.2 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

สรัลชนา เหล่าทองมีสกุล ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เหรยีญเงนิ 
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สโรชา ธัญธรทิวัฒน์ ม.2 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญเงนิ 

สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักด์ิ ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

สิปปกร รัตนธน ป.4 ศรีธรรมราชศึกษา เหรยีญเงนิ 

สิปาง ลือชูวงศ์ ป.4 กวางตง เหรยีญเงนิ 

สิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์ ป.6 อนุบาลเมืองอุทัยธานี เหรยีญเงนิ 

สิรดนัย ลิมปิโชติพงษ ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 

สิรพัชร ์ธรรมลีลากุล ม.2 ระยองวิทยาคม เหรยีญเงนิ 

สิรวิชญ์ กาญจนคีรีธ ารง ป.5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

สิรวิชญ์ แก้วเพ็ง ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

สิริภัทร ศุขมณ ี ป.4 อนุบาลสตูล เหรยีญเงนิ 

สุกัญญา สุขประเสริฐ ป.5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 

สุดแสนรัก เผ่าภคะ ป.4 วัฒนาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

สุภกิณห์ นามมนตรี ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 

สุภัสสรา ทิพย์มณ ี ป.3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 

สุวรรณภูมิ จันทร์คง ป.3 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 

หน่ึงฤทัย ไชยราช ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
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หริษฐ์ อรุณศิริกุล ป.5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 

อชิตพล โพธิ์ทอง ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

อชิรวัชย ์คงเทียน ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 

อธิบดี จ าปาเทศ ม.5 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญเงนิ 

อนรรฆ ติยวรนันท์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 

อนวัช ตันนิกร ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 

อนันตญา ศรีผ่องงาม ป.4 อนุบาลร้อยเอ็ด เหรยีญเงนิ 

อนุยุต จันทร์พิทักษ์ ป.3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

อภิวิชญ์ เจริญรัตน์ ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม เหรยีญเงนิ 

อภิวิชญ์ ตรีวัฒนา ป.5 สองภาษาลาดพร้าว เหรยีญเงนิ 

อริสรา จิรชัยกิตติ ม.3 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญเงนิ 

อาชวรรถ ชินวสุสิน ม.1 จิตรลดา เหรยีญเงนิ 

อิชย์ ฐาปนโสภณ ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 

อินทนนท์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

เอฎา อดัมสแซค ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ ป.6 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญเงนิ 
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กชกร ต๊ิบหน่อ ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
กชกร อยู่อิ่ม ม.4 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
กชพร ธรรมรงค์กุล ป.5 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
กชภาส ไพศาลนันท ์ ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี เหรยีญทองแดง 
กณิศา คงสงค์ ป.3 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
กนต์ธีร์ กองไพบูลย ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กมลพีรญา เจริญกุล ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
กรวรรณ นิยมเวช ป.5 อนุบาลสมุทรสงคราม เหรยีญทองแดง 
กฤชณัท หว ู ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤต กอเจริญรัตน์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
กฤตภาส กูลสุวรรณ ป.3 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
กฤตวรรณ อัศวจิตต์ภักดี ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
กฤติทัต วิบุลสันติ ม.2 วิชัยวิทยา เหรยีญทองแดง 
กฤติน นวลจริง ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤติน อธิปัตตานนท ์ ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
กฤติยา โชคดีพาณิชย ์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
กฤษฎ์ โสพล ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
กฤษฏิวัส ธนก าธร ม.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรยีญทองแดง 
กฤษณบดินทร์ เหล็มสะ ป.5 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
กษม ใช้คล่องกิจ ป.3 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
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กอบเกื้อ ฐานทองด ี ม.2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เหรยีญทองแดง 
กัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักด์ิ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กัญจนพล รชตะวิวรรธน ์ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กัญญาณัฐ ทองสุข ป.5 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
กัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค ม.3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
กัฐ วงศ์สุวรรณ ป.5 อนุบาลพัทลุง เหรยีญทองแดง 
กันต์ จิตต์ภักดี ม.5 วารีเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
กันต์ อัยยกานต์ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
กันตินันท์ พุกบุญม ี ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทองแดง 
กานต์ธิดา ปาลรัตน์ ป.2 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญทองแดง 
กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
กิตต์โภคิน โฆษิตกุลพร ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
กิตติกา ปรีชาสิทธิคุณ ป.5 อนุบาลก าแพงเพชร เหรยีญทองแดง 
กิตติกานต์ พงษ์ลิมศร ี ม.3 ปทุมเทพวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
กิตติธัช บุญสุข ป.4 โชคชัยกระบี ่ เหรยีญทองแดง 
กิตติธัช เรืองศรีไชยะ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กิตติพศ ธีรฉัตรพร ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กิตติภูมิ ไพรรุ่งเรือง ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
กิตติยศ ตรุณรัตน์ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
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กุลปรียา พันทะชุม ป.4 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญทองแดง 
กุลพัชร ชนาน า ม.2 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
กุลละปรียา วิศรุตรวาณิชย์ ป.5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทองแดง 
แก้วเกล้า วัชรต้ังไตรรงค์ ป.3 วัดสุวรรณ เหรยีญทองแดง 
ไกรวิษย ์ไกยวงศ์ ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ขัมน ์อรุณศิริวงศ์ ม.1 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทองแดง 
เขมณัฐ สุทธิชไูพบูลย ์ ม.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรยีญทองแดง 
คณพศ ถิ่นหนองจิก ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
คณพศ เล่งเวหาสถิตย ์ ป.5 อนุบาลร้อยเอ็ด เหรยีญทองแดง 
คณิติน เลี่ยงโรคาพาธ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
คณิศร แก้วเจริญ ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
คนัญญา พรมนอก ป.5 บ้านหนองแสง เหรยีญทองแดง 
คมกริช ปรสันติสุข ม.4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
คมธนัช ธรรมรัตนกุล ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 

คมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักด์ิ ป.3 มารีวิทยากบินทร์บุรี เหรยีญทองแดง 
คัณธรัตน์ พินพิสิทธิ ์ ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญทองแดง 
คุณาสิน นิตยวัน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ฆรวัณณ์ สุทร ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ฆฤณ เตชะนันท์นภัส ป.2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
จรรยพร เจือบุญ ป.6 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
จักรนรินทร์ ศิลสว่าง ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
จัตุรงค์ บุตรชา ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
จาฏุพัจน ์อิทธิวราภรณ์กุล ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
จิดาภา นันทะสาร ป.5 ดอนบอสโกวิทยา เหรยีญทองแดง 
จิตติพัฒน์ ศรีโพธิ ์ ป.4 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
จิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ ป.6 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เหรยีญทองแดง 
จิรภัทร เลาหพ์งศ์ไพศาล ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
จิรเวธน ์มธุรสเมทนี ป.4 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
จิรินทร์มาศ สิริปกรณ์ชัย ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
จีระพัสก์ เกล็ดเครือมาศ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
จีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
จุฑาดา ด ารงค์ชีพ ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
จุฑารัตน์ แสวงจิตร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
เจตนิพัทธ ์เจือบุญ ป.4 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
เจตวัฒน์ ดาวเฉลิมวงศ์ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เจ้าใจ เหล่าลุมพุก ป.6 เอกปัญญา เหรยีญทองแดง 
ฉันท์ชนก ทรงศิลป์ ป.2 สารสาสน์วิเทศบูรพา เหรยีญทองแดง 
ฉันทัช เชื้อสะอาด ป.3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชญานี วันเพ็ญ ป.4 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
ชนัญชิดา พลศร ี ป.2 อนุบาลเชียงราย เหรยีญทองแดง 
ชนัญชิดา สุขไชยะ ป.4 อนุบาลสตูล เหรยีญทองแดง 
ชนากานต์ ข าเหม ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ชนิดาภา ยอดยิ่ง ป.5 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ ม.1 เฉลิมขวัญสตร ี เหรยีญทองแดง 
ชนิตสิรี อนุมานไพศาล ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ชมพูนุช เต็มภัทราโชค ม.2 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญทองแดง 
ชยกร ไชยพันธุ ์ ม.1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ชยณัฐ ศรีสากล ป.4 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ เหรยีญทองแดง 
ชยธร ศิริไชย ป.6 อนุบาลยะลา เหรยีญทองแดง 
ชยพล จันทร์พร ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชยพล หล้าแหล่ง ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ชยากร ศิริไกร ป.3 อนุบาลสามเสนฯ เหรยีญทองแดง 
ชยุต หล่อวิจิตร ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชลากร คงวงค์ ป.4 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ชวนินทร์ ป่ินมงคล ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ชวัลกร สุขไชยะ ป.3 อนุบาลสตูล เหรยีญทองแดง 
ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์ ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ชวินธร แสงเพชร ป.6 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
ชวิศา ธรณธรรม ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ชัชฎา คณานุรักษ์ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชัชพิสฐิ อภิโชติพันธุ ์ ป.3 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญทองแดง 
ชัญญา จิรภาวสุทธิ์ ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ชัยธชั ผลิโกมล ป.6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ชาคริต หลวงจันทร์ ม.1 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญทองแดง 
ชาคริยา วุฒิยาสาร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ชาญเมธา กิจบ ารุงลาภ ป.2 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
ชานน ฟองศรีสิน ป.5 นานาชาติบริติชภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ชานน มงคลพร ป.5 สาธิต เหรยีญทองแดง 
ชิติพัทธ ์ชัยมงคล ป.6 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
ชินดนัย ตระการฐานณรงค์ ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ชินพล อุดมหิรัญ ม.5 ทวีธาภิเศก เหรยีญทองแดง 
ชิสา เพชรขจ ี ม.1 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ชุติกาญจน์ ปิยธีรวงศ์ ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ชุติเทพ ออ๋ง ป.5 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
โชติพงษ ์ชูรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
โชติวัฒน ์คุณะธนานนท ์ ม.5 ทวีธาภิเศก เหรยีญทองแดง 
โชติวิทย ์คุณะธนานนท ์ ม.5 ทวีธาภิเศก เหรยีญทองแดง 
เซน สัตตะนิชญ ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศรังสิต เหรยีญทองแดง 
เฌอ ชูวัน ป.6 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ญาณิศา กฤษฎาการภิญโญ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ญาณิศา จิตรักษ์ ป.6 อนุบาลบ้านเด็ก เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ญาณิศา ด ารงธรรมวัฒนา ป.4 อัสสัมชัญธนบุร ี เหรยีญทองแดง 
ญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ญาณิศา ศรีสมบูรณ์ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ญาโณณัทฐ ์ถวัลย์เสรีวัฒนา ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ญาดา โสภานนท์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ญาธิดา ภาษิตนิรันดร์ ป.2 สยามสามไตร เหรยีญทองแดง 
ฐานิดา อัตประชา ม.4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ฐิติวิช เอกกะยอ ป.6 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ ป.2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
ณฐกร แก้วเจริญ ป.3 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณธรรศ ปราบพาล ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณธีนนท ์ป้อมหิน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ณภัค เวชสุรียะกุล ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ณภัทร กังวานสุระ ป.3 อนุบาลชุมพร เหรยีญทองแดง 
ณภัทร พงศ์ธนาพาณิช ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณภัทร พฤกพฒันาชัย ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ ป.6 อนุบาลยะลา เหรยีญทองแดง 
ณราล ีศักด์ิศรีบวร ป.2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ณฤต อุชุปาละนันท ์ ป.3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทองแดง 
ณอินทนนท์ จอมเกต ุ ป.2 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ณัชชา มโนภินิเวศ ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณัชชา สิริธัญญานนท์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
ณัชชานน เตชะสขุ ม.3 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ณัฎฐวิชญ์ กอเกิดพาณิชย ์ ป.4 อินเตอร์เนชั่นแนล ไพโอเนียร์ส สคูล เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย ป.5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐดนัย วาริพัฒน์ ม.5 เลยพิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐ์ธนัน ปานมาก ป.4 อนุบาลเชียงราย เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ ป.4 วัดพลับพลาชัย เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐพัชร ์ฐานเจริญกุล ป.3 สกุลศึกษา เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐวศา ค าแผลง ป.4 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐาวลัญช์ แต้มช่วย ป.4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ณัฐกฤตา โวหาร ป.4 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เหรยีญทองแดง 
ณัฐกันต์ แสงนิล ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ณัฐชนน ทั่งทอง ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ณัฐณิชา ค าวัง ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ณัฐณิชา เตชะอ านวยพร ม.5 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ป.3 เลิศหล้า ถนนเกษตร,นวมินทร์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐธัญ กาวาฮารา ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร ป.2 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญทองแดง 
ณัฐนิชา ปกรณ์วิจิตร ม.2 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ณัฐพงษ ์ต๊ะวงศ ์ ม.4 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐพิชชา วุฒิวิริยะหาญ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ณัฐวรรธน์ เลิศเรืองวฒุ ิ ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ณัฐวัฒน ์ขาวสะอาด ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ณัฐว ีวิวัฒน์ธนกุล ป.6 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
ณัฐวุฒ ิเหรียญรุ่งโรจน์ ม.3 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ณัทพงศ์ พันเสรีวงศ์ ป.6 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ณิชา โสภานนท์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ดนยกร จันทร์พิทักษ์ ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
เดชาวัต เรืองสังข ์ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
เตชิต เป่ียมแสง ป.3 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
เตชินตรัย กาญจนารัตน์ ป.4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ทยากร เจี่ยสกุล ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์ ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ทฤฆนนท ์สุมนะเศรษฐกุล ม.3 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ทศพล เติมเจิม ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ทักษอร วงษ์กวน ป.2 อนุบาลสระบุรี เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ทีปกร ธีรลีกุล ป.5 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
แทนบุญ สมันตรัฐ ป.5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธน พานเพชรสุขุม ป.4 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนกร เตมัยสมิธ ิ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต เกียรติเมธา ป.3 อนุบาลตรัง เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต แก้วจันทร์ ป.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต สุพิทักษ ์ ป.5 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต อินทรางกูร ม.3 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธนโชติ นิลพานิช ป.6 อนุบาลอุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ธนโชติ โรจนวานิชกิจ ม.2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนณัฎฐ์ อมรเศรษฐชยั ป.3 อนุบาลสุพรรณบุรี เหรยีญทองแดง 
ธนดล รัตยาภาษ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนพงศ์ เน่ืองสิกขาเพยีร ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ธนพร ชวนะสุนทรพจน ์ ป.4 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
ธนพร วงศ์ชนะพิบูลย ์ ป.5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนพร หลักบ้าน ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนพัฒน์ รีชีวะ ม.1 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธนภัทร เตชะทวีกุล ม.2 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ธนภัทร ทองค า ป.5 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
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ธนภัทร มโนอิ่ม ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ธนภูมิ พัฒโน ภูมิภมร ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐกุล ป.3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ธนวิชญ ์ธนการพานิช ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ธนเสฏฐ ์นาเมืองรักษ์ ป.3 ศุภลักษณ์ เหรยีญทองแดง 
ธนัท รงค์บัญฑิต ม.2 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทองแดง 
ธนาธนิษฐ ์เลิศวิลาศานนท ์ ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ธนินท์ธร วุฒิธนาเศรษฐ ์ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธเนษฐ อมรจิรพร ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ธภัทร วัฒนวีรเดช ม.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรยีญทองแดง 
ธมกร ปิยมังคลังกูร ป.5 ราชวินิต เหรยีญทองแดง 
ธรรศ คุณปัญญา ป.4 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ธราเทพ คงทวีเลิศ ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธราเทพ ติยวรนันท ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ธอทอง พลศักด์ิ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ธัชชยั ขวัญแก้ว ป.3 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธัญกร เก้าเอีย้น ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ธัญญารัตน์ นันทะศรี ป.4 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เหรยีญทองแดง 
ธัญพร ขาวพลัด ม.3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธัญยธรณ์ หลงขาว ป.4 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ ป.3 วัฒนาวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธัญวรัตม์ เกียรติศิริถาวร ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ธันยพร ล้ิมมณี ป.6 อนุบาลอุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ธันวา ศรีน้อย ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธีธัช ศรไชย ป.4 ประสาทวิทยานนทบุรี เหรยีญทองแดง 
ธีภพ คเชนวฒันะ ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธีมานันท์ แก่นศักด์ิศิริ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
ธีร์ ครุพงศ์ ป.6 ละอออุทิศ เหรยีญทองแดง 
ธีรดา เกียรติคีร ี ป.3 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
ธีรติ ชมบุญ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรทัศน์ จันทระ ม.1 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธีร์ธยาน์ สุพัฒน์โชติวัต ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ธีร์ธวัช ไชยนพกุล ม.2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ธีร์ภวินท์ เหมือนเพชร ์ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรภัทร เนาวรัตนจ าเนียร ม.2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ธีรภัทร ปรัชญาประเสริฐ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
นงนภัส เทียนถาวร ม.5 สิงห์บุร ี เหรยีญทองแดง 
นนทกร จ าปาสิทธิ์ ป.5 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
นนลนีย์ นิธิอัคคกิตต์ิ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ ์ ป.4 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
นภดล ไชยเพชร ม.2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
นภัส ธรรมกิจจาธร ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นภัส วินิจนันทรัตน์ ม.4 ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) เหรยีญทองแดง 
นภัสนันท์ รณเกียรติ ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
นภาพร ลี่ด ารงวัฒนากุล ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
นรกิตต์ิ สุทธินรเศรษฐ์ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
นรวิชญ์ วีระสกุล ป.4 อนุบาลสงขลา เหรยีญทองแดง 
นราเทพ วิไลรัตน์ ม.1 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
นฤสรณ์ ปราบพล ป.6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
นลินรัตน์ พรหมทอง ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ ป.5 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
นวียา ภาคภูมิกมลเลิศ ป.4 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
นัชชา กิจควรดี ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
นัชชา บุญชูมณี ป.6 เสนพงศ ์ เหรยีญทองแดง 
นัชชา ประกอบแสง ป.4 อนุบาลร้อยเอ็ด เหรยีญทองแดง 
นันทกานต์ ศรีพานิช ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
นันท์นภัส ผิวเกล้ียง ป.4 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
นันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ ม.1 บุรีรัมย์พิทยาคม เหรยีญทองแดง 
นันทพัทธ์ ต้ังจันทรประภาพ ม.1 สตรีสิริเกศ เหรยีญทองแดง 
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นันทภพ เหลืองทวีทรัพย ์ ม.4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
นันทิกานต์ ศานติมารค ป.3 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
นิตา จงไกรจักร ป.5 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
เนธิชชญาน์ิ พิบูลย์เกียรติกุล ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
โนชล วงศ์ทิม ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
บงกช สกุลแก้ว ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
บงกชมาศ แซ่ต้ัง ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
บัรซูน ดอเล๊าะ ป.6 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
บุญชรัสม์ิ พิสิษธนวัฒน์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
บุษยมาศ มีบุญ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ปฏิภาณ แก้วพิทักษ์ ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ปฐวีธร พงศ์สันติชัย ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ปณิกา แย้มสังข์ ป.5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ปณิตา โสตถิรวราภรณ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปทิตตา ปิยมังคลังกูร ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ปพิชญา เชาวลิต ป.3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ปพิชญา วายุพา ป.5 บ้านไม้เรียบ เหรยีญทองแดง 
ปพิชญา หวังไพฑูรย ์ ป.6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ปภาวลิน วายุพา ป.4 บ้านไม้เรียบ เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ปภาวิน ทฤษณาวดี ป.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ ม.2 บุรีรัมย์พิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ปรมะ ต้ังศิริ ม.1 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญทองแดง 
ปรเมศวร์ ต้ิงสมชัยศิลป์ ม.2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
ปริญญ์ กันทวัง ป.4 ช่องฟ้าซินเซงิวาณิชบ ารุง เหรยีญทองแดง 
ปรินทร์ ขานทอง ป.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ปวเรศ ศิริวงศ์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ปวีณภัทร กาญจนเนตยานนท ์ ป.5 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ปัญญวัฒน์ รุ้งรุจิเมฆ ม.2 ยุพราชวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ ป.5 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
ปัณณพร เพียรแก้ว ม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ กีรติอนันต์พร ป.4 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ ศรีวุฒิไพศาล ม.1 ปราจิณราษฎรอ ารุง เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ เหล่าเราวโิรจน์ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
ปัทมพร จุลเสนีย์ชร ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ปาณัช โชติวิทยารัตน์ ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ปาณิศรา ช านาญศิลป์ ป.5 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ป.3 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ปารณีย์ หอสุวรรณานนท์ ป.3 อนุบาลเพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
ปิติโชติ จิตรแก้ว ป.5 อนุบาลก าแพงเพชร เหรยีญทองแดง 
ปิติพร พรหมมา ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ป่ินปินัทธ์ วรรธนะวลัญช ์ ป.5 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญทองแดง 
ปิยวัฒน์ ง้วนจินดา ม.1 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปิยะธิดา ทันตสุวรรณ ป.6 อนุบาลสงขลา เหรยีญทองแดง 
ปิยะรัฐ ของทิพย ์ ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล ป.5 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ปุญญวัจน์ งามเนตร ป.6 สาธิตพัฒนา เหรยีญทองแดง 
ปุณณภพ ประสมพงศ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปุรัณ ประเสริฐไทย ม.1 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
ปูณิกา ชัยอดิศัย ป.4 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ไปรยา ชัยปราการ ม.2 ชลกันยานุกูล เหรยีญทองแดง 
ฝณแก้ว แก้วหล่อ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พงศกร กองสกูล ม.1 สระบุรีวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
พงศธร พงษ์นุ่มกูล ม.4 สิงห์บุร ี เหรยีญทองแดง 
พชร ธาคาก ิ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
พชรภณ พริ้งเพราะ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ป.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
พรพระ สุขโต ป.5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ม.2 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พรลภัส พรหมมาศ ม.4 สิงห์บุร ี เหรยีญทองแดง 
พรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล ป.5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เหรยีญทองแดง 
พริษฐ์ ปริยกนก ป.5 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญทองแดง 
พลอยพรรณ กิตติภาดากุล ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พศวีร์ แก้วทัศน์ ป.5 บ้านนาทวี เหรยีญทองแดง 
พัชรนันท์ วิเศษสมบัติ ป.4 หัวหินวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
พัชริดา คณานิตย์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พันธ์ธีรา ตรัยรัตนเมธี ป.6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
พัสกร รชตะวิวรรธน ์ ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
พัสพันธ ์สงวนเชื้อ ม.1 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
พิจักขณา โพธิ์หล า ป.5 อนุบาลชัยนาท เหรยีญทองแดง 
พิชญะ บุญมี ป.4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
พิทยา พรหมสุวรรณ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ชนก เจริญศิลป์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พิมพ์บุญ อุทัยรัตน์ ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต ป.2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ภัทร รัตนโรจน์สกุล ป.4 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ป.2 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักด์ิ ป.2 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญทองแดง 
พิสิษฐ ์เวศมานนท ์ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พีรณัฐ กรชาลกุล ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พีรณัฐ สัตตบุศย์ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พีรดนย์ ทุมสท้าน ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พีรวิชญ ์อินทร์ปรา ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
พีระพงษ ์ต๊ะวงศ ์ ม.2 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พุฒดิศ เหล่าบัณฑิต ป.4 วัดเขาแก้ว เหรยีญทองแดง 
พุฒิสรรค์ หลิมศิโรรัตน์ ม.4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
พุทธานุภาพ แซ่เอง ม.3 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล ป.4 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
แพรพลอย เกียรติสุขศรี ม.1 สุรนารีวิทยา เหรยีญทองแดง 
แพรฟ้า สุธีวีระขจร ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภคพร พิทักษ์เศวตไชย ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภคพล ลัดดาวงศ์ ป.6 อนุบาลสงขลา เหรยีญทองแดง 
ภฤศ กุลอภิรักษ์ ป.6 ทวีรัตน์ เหรยีญทองแดง 
ภักดีเชษฐ ์ตาดทอง ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ภัฏ ต้ังจันทรประภาพ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภาคิน ภควัตศิตานนท์ ป.5 อรรถมิตร เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ภาวิดา วงศ์ถิรพร ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ภิญญาพัชญ์ ซิมธวัธชัย ป.5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภีม สว่างวัน ป.3 ปิยบุตรศึกษากร เหรยีญทองแดง 
ภูธณัฐ กรพิทักษ์ ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ภูธิป ธรรมปัญญาสกุล ม.1 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภูเบศ เอี่ยมละออ ป.3 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL เหรยีญทองแดง 
ภูพิงค์ มีอาษา ม.4 วิชัยวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภูม เสนานุตร ป.5 ราชวินิต เหรยีญทองแดง 
ภูมิกมล โชคภูเขียว ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
ภูมิใจ เธยีรธรรมจักร ์ ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ภูมิพัฒน์ ซิมธวัธชยั ม.2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูมิภัทร หนูทอง ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ภูรวิช ปัญญาวชิโรภาส ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทองแดง 
ภูริณัฐ เตชะอ านวยพร ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ภูริทัต มั่นแน่ ป.4 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เหรยีญทองแดง 
ภูริพัชร ทัศจันทร์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูริพัฒณ ์มหาพรหมรักษ ์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูริพัทธิ์ รัตนอักษรศิลป์ ม.2 สรรพวิทยาคม เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ภูริภัทร ข าน้อย ม.2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภูวกร เจริญวณิชชากร ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูวสิษฎ์ พงศ์ธารินสิริ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภูวิศ เจริญพานิช ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เมธวิน นันทานุรักษ์ ม.5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
เมธัส โพธิผ์ลิ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
เมวิน น้อมน าทรัพย ์ ป.4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ยัซมีน ตาเหร ์ ป.6 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
ยามาโตะ ดีวงกิจ ป.4 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL เหรยีญทองแดง 
รฐา พุทธชัยกุล ม.3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
รณกร อุตสาหะ ป.4 ดรุณากาญจนบุรี เหรยีญทองแดง 
รณิศร แสนหลวง ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
รติ มหามงคล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
รพี จันทร์มณี ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
รมณ สิทธินววิธ ป.4 บรรจงรัตน์ เหรยีญทองแดง 
รวินกร ยั่งยืน ป.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
รัชพล เหลียวตระกูล ป.4 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
รัฐระวีร์ สิมะโรจน์ ป.6 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 
รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ม.1 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
รุจนโรจน์ ซองศิร ิ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
รุจิภาส วราธิกุล ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ลิกอร์ ไชยพิมล ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
วชิรวิทย ์วีระสกุล ป.6 อนุบาลสงขลา เหรยีญทองแดง 
วณิชชา ตันนิกร ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
วรเชฏฐ ์เหมือนดาว ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
วรนน จุธากรณ์ ป.5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
วรพล ช่วยบ ารุง ป.3 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
วรวรรธน์ อรรถพรพิทักษ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
วรสิริ ตันกุล ป.6 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
วรัท ลิปิพัฒนา ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
วรากร เหมจินดา ป.4 ปากพนัง เหรยีญทองแดง 
วรากร อิงคยะกุล ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
วริชช ์เชื้อสะอาด ม.1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
วริศ วงศ์วิวัฒน์ ป.6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
วศินี วิมลศิลปวิญญู ป.5 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
วัชรวิชญ ์กล่ินสุคนธ์ ป.2 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 
วัชระพล นิลคูหา ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
วาราดา จงจิระวงศา ป.5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทองแดง 
วิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์ ป.3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
วิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธิน ป.3 อนุบาลแพร ่ เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ป.3 ศุภลักษณ์ เหรยีญทองแดง 
วีรส ุแก้วสัจจา ป.4 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา เหรยีญทองแดง 
ศตวรรษ วรสายัณห ์ ม.1 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญทองแดง 
ศรเทพ เรืองอนุสรณ ์ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เหรยีญทองแดง 
ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง ป.4 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
ศรัณยพงศ ์ด าทอง ป.4 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ศรัณย์พัชร อัครพรเดชธนา ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ศรุดา เทียนถาวร ม.2 สิงห์บุร ี เหรยีญทองแดง 
ศวัส เลาห์อุทัยวฒันา ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง ป.3 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
ศิรสิทธิ์ จิวะพงศ ์ ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ศิริกานดา บัวบัลลังก์ ป.4 อนุบาลเพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
ศิรินาฎ เตชะธีราวัฒน์ ป.4 อนุบาลเชียงราย เหรยีญทองแดง 
ศิริภัสสร อึ้งวัฒนา ม.1 ยุพราชวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศิวกร แสงข า ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศิวกรณ์ โฆษวิฑิตกุล ป.3 อินเตอร์เนชั่นแนล ไพโอเนียร์ส สคูล เหรยีญทองแดง 
ศุภกร กังวานกิจตระกูล ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ศุภกิตต์ิ จองโชติศิริกุล ม.2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ศุภณัฐ เรืองชัยจตุพร ป.5 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ ่ เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ศุภทิน โอฬา ป.3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ศุภมงคล หมั่นขีด ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ศุภวิชญ ์สิงห์หา ป.5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 
ศุภาวีร์ บรรเทิง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธิน ป.5 อนุบาลแพร ่ เหรยีญทองแดง 
โศภิษฐา ประกอบการ ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
สรชัช ภูมิดาธนาพร ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทองแดง 
สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
สหธัญ ประมงค์ ป.4 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
สิงหราช สิงห์แจ่ม ป.5 วีรศิลป์ เหรยีญทองแดง 
สิตา ต้ังมานะกุล ป.5 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
สิทธินนธ์ เจียรพันธุ ์ ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
สิรธีร์ ต้ังมานะกุล ป.3 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
สิรวิชญ์ ครองศักด์ิศิริ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
สิรวิชญ์ จันทศิริ ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สิรวุฒิ อัศวรุจิกุล ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สิรินุช ศรัทธาบุญ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
สุกฤษฏ์ิ มโนมัยโรจน์ ม.3 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญทองแดง 
สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
สุชญา บูรพันธ์ ป.4 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
สุชาครีย์ สุธาพจน ์ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
สุชาดา ชัยชนะวรศิลป์ ป.3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
สุทธิกานต์ กริชจนรัช ม.2 เบ็ญจะมะมหาราช เหรยีญทองแดง 
สุธาว ีจันทร์เศรษฐี ม.1 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
สุประวีณ์ ขันธเสน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
สุพรรณิการ์ บุญอินเขียว ม.4 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
สุพัฒน์พงษ ์จันทรวัฒน์ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สุพิชชา บุญสอน ป.4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
สุวภัทร สุดโต ป.3 บุญเจริญวิทยา เหรยีญทองแดง 
สุวัชรา มิตรประยูร ป.3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
เสฎฐวุฒิ ธนาค า ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญทองแดง 
เสฎฐวุฒ ิเสวตานนท ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
โสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์ ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
หาญกล้า เหล็กกล้า ป.4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
อชิรภัทร ลิ่มพันธ ์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อชิรวิศ มหิทธิกร ป.6 สกุลศึกษา เหรยีญทองแดง 
อติกานต์ ตันติศักด์ิ ม.4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
อภิชญะ สุขสว่าง ป.5 อนุบาลอุบลราชธาน ี เหรยีญทองแดง 
อภิชญา อนุมานไพศาล ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อภิชาต ิโชคธนศาลสมบัติ ป.6 อรพินพิทยา เหรยีญทองแดง 
อมลณัฐ โกฏิชนม ์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 

 



 

ชือ่ - นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
อรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์ ป.3 ฮั่วเค้ียว เหรยีญทองแดง 
อริย์สร เลิศพลังสันติ ป.5 ราชวินิต เหรยีญทองแดง 
อริษา จิระกรานนท ์ ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อฤศวรรฒน ์นิลพานิช ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อักษร ชวลิตานนท ์ ป.5 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหรยีญทองแดง 
อักษราภัค บุตรชา ป.2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
อัจฉริยา โรจน์บัณฑิต ม.2 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
อัญชัญ องค์ศรีตระกูล ป.5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
อัฑฒวัชร ์เมธธีนวัฒน ์ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อันติกา ศรีทิพย์ ม.1 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
อันนา หลงไหม ป.6 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
อัมนี หิมะ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์ ม.1 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
อายะ พ่วงทรัพย ์ ป.5 แสงโสม เหรยีญทองแดง 
อารีญา แต้ชูวงศ ์ ม.1 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญทองแดง 
อิทธินันท ์เมนอน ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อิสรานันท์ พรพัฒนาพงศ ์ ป.2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
อิสรีย์ สังขพันธ ์ ป.5 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
เอกอมร ศรีจอมขวัญ ม.2 นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
เอกอุมา แซ่ตัน ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เอื้อชชัญา ชาญน าสิน ป.4 อนุบาลเมืองราชบุรี เหรยีญทองแดง 

 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
กชกร ตันติศักด์ิ ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชย 
กชกร นิยกิจ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กชกร พิทักษ์จินดา ม.2 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
กชวรรณ อาภรณ์ศิลป์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 
กนกเรขา วิเศาชาติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กบิลรวิชญ์ ศรีศิลป์ ป.6 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
กมลนัทธ์ เทพขวัญ ม.1 พัทลุง ชมเชย 
กมลลฎา โกวิทวิบูล ป.5 จิตรลดา ชมเชย 
กมลลดา แก้วพวง ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กรกฎ สุภัคชูกุล ป.5 เทศบาลสวนสนุก ชมเชย 
กรกริณ เจตินัย ป.5 อัสสัมชัญอุบลราชธาน ี ชมเชย 
กรคุณ ชัชวาลชลธีระ ป.4 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
กรณ์ริวัฎฐ์ บุญพรประเสริฐ ป.4 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
กรวรรณ พิพฒัน์อนุสรณ์ ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
กริชรเมศร์ เตชะวิวฒัน์ส่ิต ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
กรินณกริช ตันมา ป.3 มารดาอุป่ัมภ์ ชมเชย 
กฤช สอนทรัพย ์ ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ชมเชย 
กฤฏ์ิ เนาวรัตน์ ป.4 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
กฤตธรรม หวังสุทธปิติ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กฤตนพ สุขไชยะ ม.2 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
กฤตนัย ตันติพุฒิกุล ป.3 รัตนศึกษา ชมเชย 
กฤตพงศ ์บุญสดุดี ม.3 วิชัยวิทยา ชมเชย 
กฤตพร เสมอพิทักษ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กฤตพล เมนอน ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
กฤตภาส ยามูล ป.3 แสงทองวิทยา ชมเชย 
กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล ป.6 โชคชัย ชมเชย 
กฤติน จอมวิญญาณ ์ ม.1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
กฤติน จันทรัตน์ ป.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
กฤติมา กรรโมปกรณ์ ป.3 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 
กฤธนา อารีย์รบ ป.6 อนุบาลราชบุร ี ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
กฤษฏ์ ธาราชีวิน ม.2 มัธยมปัญญารัตน์ ชมเชย 
กฤษณะ มิตราปิยานุรักษ์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร )มถายประ่ม( ชมเชย 
กษิดิศ เกษมพิทักษ์พงศ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กษิดิศ วิบูลย์เกียรต์ิ ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ก้องภพ ติรัตนะประคม ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ก้องภพ วชิรแพทย ์ ป.4 แสงทองวิทยา ชมเชย 
กอปรบุญ วิษโณภาส ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กัญจน์ ชูวุฒยากร ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
กัญจน์อมล สุทธิสุขศรี ป.5 ขจรเกียรติพัฒนา ชมเชย 
กัญญาพัชร จงอัศญากุล ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )มถายประ่ม( ชมเชย 
กัญญาภัค ธรรมคุณ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กัญญาวีร์ วิญญรัตน์ ป.5 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
กันตณัฐ แก้วหาญ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
กันตณัฐ สัตตบุศย์ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
กันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กันตพัฒน์ แพทย์พงศ์ ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
กันตพัฒน์ ศีลประชาวงศ ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
กันตภณ ตราหยก ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กันต์ศมป์ รัชตะทรัพย์ ป.4 จิตรลดา ชมเชย 
กัลยกร กิจเสาวภาคย์ ม.4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชย 
กัลยารัตน์ รักพงษ์ ม.4 สิงห์บุร ี ชมเชย 
กานต์ สร้อยมาด ี ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กานต์ดี เพียรขุนทด ป.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร )มถายประ่ม( ชมเชย 
กานต์พิสชา โตไพบูลย์ ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
กาย อริญชย์ กนกากร ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
กายดี เพียรขุนทด ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
กิตติธัช สืบ่วิลกุล ม.2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชมเชย 
กิตติพศ ตันตระกูล ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชมเชย 
กิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กิตติภณ สุทธิประภา ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
กิรฐากร จรจ ารัส ป.5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
กิรณา ธรรมรงค์กุล ป.3 มารดาอุป่ัมภ์ ชมเชย 
กุลชาต ต้ังวงษ์ไชย ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
กุลธวัช ก าลังเกื้อ ป.5 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชมเชย 
กุลนิภา ตรีบ ารุง ป.6 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
เกียรติภูมิ โพธิเ์หลือง ม.2 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
ขจรยศ มหาสาโร ป.4 อนุบาลสุรินทร์ ชมเชย 
ขวัญจิรา พันทะชุม ป.3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย ชมเชย 
ขวัญทอง เกียรติชยัประสพ ป.4 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
เขมมิสรา ศรีพรหม ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
คณบดี ศรีนคร ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
คณพศ ต้ังพูลผลวนิชย์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม )ศึกษาศาสตร์( ชมเชย 
คณศวัญ โชครุ่งวรานนท์ ป.4 จิตรลดา ชมเชย 
คณาธิป ต้ังพูลผลวนิชย ์ ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม )ศึกษาศาสตร์( ชมเชย 
คณิน ชูเหล็ก ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
คณิศร อุปสาร ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
คัดสรร ค าจ านรรจ์ ม.4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ป.2 ร่มไม ้ ชมเชย 
คุณภัทร แวงวรรณ ป.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
คุณัชญ์ ศุขมณ ี ม.1 แสงทองวิทยา ชมเชย 
คุณานนท์ ชัยกุลประเสริฐ ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
คุณาสิน เจริญวานิช ป.5 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
จักรพงศ์ พันธ์น้อย ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
จักรภัทร แก้วมูล ม.4 วิชัยวิทยา ชมเชย 
จักริณทร์ สีชัย ป.4 อนุบาลเมืองใหมช่ลบุร ี ชมเชย 
จักริน ตลอดสุข ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )มถายประ่ม( ชมเชย 
จารวี ทิธาดา ป.4 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
จารุชา สุขสมบูรณ์ ป.5 อนุบาลขอนแก่น ชมเชย 
จิตตพัฒน์ ลีลัครานนท์ ป.4 ฮั่วเค้ียว ชมเชย 
จิตบุญ ตันติกิจ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
จิตรินทร์ ไชยวงค์ ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชย 
จิตวิสุทธ์ ซื่อธรรมวงศ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
จิรธัช สาลี ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
จิรพัฒน์ เทศพันธุ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
จิรภาส กิตติจินดาวงศ์ ป.4 อุดมวิทยา ชมเชย 
จิรภิญญา ทองทิพย ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท ์ ป.5 สารสาสน์เอกตรา ชมเชย 
จิรวดี วินิยม ป.4 บุญเจริญวิทยา ชมเชย 
จิรวัฒน์ เนตรศร ี ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
จิรวัฒน์ สมรส ป.6 มารดาอุป่ัมภ์ ชมเชย 
จิรวัฒน์ อมรโอภาสเส่ียร ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ ชมเชย 
จิรัชญา เพชรประสิทธิ์ ม.1 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
จิรัชญา เอี่ยมส าอางค์ ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
จิรัฏฐ์ กิตติรัชพงษ์ ป.3 เจริญศิลป์ ชมเชย 
จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ป.4 เซนต์ดอมินิก ชมเชย 
จีรนันท์ ศรีก าเหนิด ป.4 ศรีเอี่ยมอนุสรณ ์ ชมเชย 
เจตนิพิฐ อวยชัย ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
เจตภัค พิมณุวงศ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
เจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์ ป.4 ดอนบอสโกวิทยา ชมเชย 
เจษฎา บุญยิ่ง ป.6 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
เจษฎากร รัตนมณีโชติ ป.6 อนุบาลสุธีธร ชมเชย 
เจ้าพระยา บรรจงการ ม.1 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ชมเชย 
ฉลองศักด์ิ เหลืองสุจริต ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฉัตริน ชีพชาญเดช ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ฉันทัช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฉันทิศา ทองปัญญา ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
เฉลิมราชย ์ทองขาว ป.5 อนุบาลโรจนวิทย์ ชมเชย 
ชญาณิศฐ์ พรพฒันาพงศ ์ ป.4 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ชญาดา อุชุปาละนันท ์ ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
ชญานิน จงอัศญากุล ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ชญานิน ธนานพงศ ์ ป.6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ชนกันต์ ดวงรัตน์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ ์ ชมเชย 
ชนพัฒน์ ดวงพิกุล ม.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
ชนะชนม ์รัตนมังคลานนท์ ม.3 ชลราษฎรอ ารุง ชมเชย 
ชนะภัย พรมนิยม ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ชนัญชิดา อัครวิเนค ป.6 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ชนาธิป พิทยาคมกุล ม.1 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ชนิสรา เข็มกลัด ม.1 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
ชนิสรา ฤดีกุลธ ารง ป.2 ราชินี ชมเชย 
ชเนศ อิงคสัมพันธ ์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ชยพล คงเมอืง ป.5 ราชวินิต ชมเชย 
ชยพล จิระวรรธนะ ป.4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ชยานันท์ โชติปฎิเวชกุล ม.3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ชยุต โพธานันท์ ม.5 สิงห์บุร ี ชมเชย 
ชรัณยภัทร์ หอมมาก ป.6 มารดาอุป่ัมภ์ ชมเชย 
ชวัลวิทย ์ประเสริฐเวชกุล ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ชวิน วาณิชย์ปกรณ ์ ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ชวิศ ชัชชวลิตสกุล ป.5 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ ชมเชย 
ชวิศ พิพฒันาทรกุล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (มถายประ่ม)  ชมเชย 
ชัชพล กล่ินจันทร์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ชัยภัทร ดโนทัย ป.5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
ชาลิสา โจมฤทธิ์ ป.3 อนุบาลชลบุรี ชมเชย 
ชิณเสฎฐ ์ภัสรานุกุล ม.3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ชินดนัย จองสิทธิมหากุล ม.2 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ชินภัทท เมืองช้าง ม.4 สิงห์บุร ี ชมเชย 
ชิษณุชา กร่ิมใจ ป.5 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ชมเชย 
ชิษณุพงศ์ พงศ์ธารินสิริ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ชุติพนธ ์ตันติพิมพ์กุล ม.5 สามเสนวิทยาลัย ชมเชย 
เชื่อมรัก เย็นใจมา ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
โชติกา พวงเงินสกุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ ม.1 อุตรดิต่์ดรุณี ชมเชย 
โชติกา อรุณโรจน์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ซัลซาบีล หมัดผอม ป.4 พลวิทยา ชมเชย 
ซูไฮมี หะยีแวนิ ป.6 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ฌัชชา ใหม่ด้วง ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ญาณภัทร ยิ่งเจริญภักดี ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ญาณิกา ศิริมานพ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ญาณิน ศรีสุพพัตพงษ์ ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชมเชย 
ญาณิศา พิชค า ป.4 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ญาณิศา อ่ าทิม ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ญาณิสา เอี่ยมดีเลิศ ป.5 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ชมเชย 
ฐนกร สมมาตย์ ม.3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชมเชย 
ฐานิดา คุ้มภัย ป.4 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ฐิญาดา บุญกูล ป.6 อนุบาลสงขลา ชมเชย 
ฐิติพร อุนการุณวงษ ์ ม.2 อุทัยวิทยาคม ชมเชย 
ฑิฆัมพร ทองสุวรรณ ป.3 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ณชนก เซียวศิริกุล ป.5 อนุบาลขอนแก่น ชมเชย 
ณชพล พลเยี่ยม ป.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
ณฐกร โมลา ม.4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ณฐมณฑ์ ศีลประชาวงศ ์ ป.4 นานาชาติ สุราษฎร์ธานี ชมเชย 
ณ ฐมน ศักด์ิเกษมกฤต ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณธรรศ ญาณกิตต์ิกูร ป.3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง ชมเชย 
ณปภา บุญวานิช ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา ชมเชย 
ณภัค สินธทียากร ป.5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
ณภัทร คล่องด าเนินกิจ ป.3 อนุบาลสุธีธร ชมเชย 
ณภัทร จารุรัชตพันธ์ ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม )ศึกษาศาสตร์( ชมเชย 
ณมน ดารามาศ ป.3 ไผทอุดมศึกษา ชมเชย 
ณรัก ศักด์ิศรีบวร ป.6 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ณรัญญู มาลี ป.5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
ณฤชล ชินวัฒนกูล ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )มถายประ่ม( ชมเชย 



 

  

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ณวรรฒ สิทธิวิรัชธรรม ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
ณวันดี สาประเสริฐ ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ชมเชย 
ณวินดา สินสุวรรณ ป.3 อนุบาลสุโขทัย ชมเชย 
ณวิปรียา สินสุวรรณ ป.2 อนุบาลสุโขทัย ชมเชย 
ณัชชา ดาวเรือง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณัชชา ศิริพันธ์ ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ณัชชารีย ์อารยะสิทธินนท ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณัชริญา พร้อมญาติ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ ป.3 อนุบาลยะลา ชมเชย 
ณัฏฐชา ทองจันทร์ ป.5 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ณัฏฐณิชา ภาณุเจต ป.3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง ชมเชย 
ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม ป.4 โชคชัยกระบี ่ ชมเชย 
ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ ป.5 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชมเชย 
ณัฏฐนิต์ิ ดีอ้อม ป.6 โชคชัยกระบี ่ ชมเชย 
ณัฏฐ์ปรียา เทพฉิม ป.6 พลวิทยา ชมเชย 
ณัฐกิตต์ิ เจิ้ง ป.4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ณัฐจาริณ ีแซ่จ ู ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ณัฐจารี แซ่จู ป.3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ณัฐชนน มรรคไพบูลย์ ป.3 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
ณัฐชยา ทรัพย์เจริญ ม.1 เรยีนาเชลีวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐชาต ิสิทธิผล ป.6 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ณัฐณิชา เซียห้วน ป.5 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ณัฐดนัย ตันวาณิชกุล ม.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 
ณัฐดนัย หนูบุญ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐนนท ์หวังวิศิษฏ์ ป.6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ณัฐนร ีทิพย์รัตน์ ป.3 อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ  สุวรรณวงศ์) ชมเชย 
ณัฐนรี ศรีมาลา ป.2 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ชมเชย 
ณัฐนันท ์วรรละออ ป.5 ศรีสว่างวงศ์ ชมเชย 
ณัฐปภัสร์ ปานมงคล ป.5 พลวิทยา ชมเชย 
ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน ์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ณัฐพร ตันโชต ิ ป.4 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ณัฐพล ธรณนิธิกุล ม.3 อุดรพิทยานุกูล ชมเชย 
ณัฐพัชร ์ไตรศุภโชค ป.5 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
ณัฐภัค หลักแหลม ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
ณัฐภัทร กาวาฮารา ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
ณัฐภัทร สุมาลุย ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณัฐภัสสร หอมจันทร์เดิม ม.1 มาแตร์เดอีวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
ณัฐวัช วงศ์สัมพันธ์ ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ณัฐวัฒน ์วิศิษฎ์วโรดม ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐวัตร ตรีตรง ป.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ณัฐวุฒิ ทองงาม ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
ณัฐวุฒ ิพงษ์นริศร ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณัทภพ เก้าเอีย้น ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณิชกุล คงวัฒนานนท ์ ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ณิชชา รัชตะทรัพย ์ ป.2 จิตรลดา ชมเชย 
ณิชากร จันทร์มุข ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณิณฑิรา ฤทธิ์ไพบูลย ์ ป.3 อนุบาลสกลนคร ชมเชย 
ดวงขวัญ บุญช่วย ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ดิษฐกานต์ พงษ์ลิมศร ี ม.2 ปทุมเทพวิทยาคาร ชมเชย 
ต่ตา เศรษฐส่ิตย์ ป.5 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชมเชย 
ตรีทศยุทธ แซ่เอี้ย ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ตะวัน ปานนิล ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ตักษณ กุลเ่กิง ป.3 โชคชัยกระบี ่ ชมเชย 
ตัสนีม มู่เก็ม ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชมเชย 
ตุลยดา ตัณฑชน ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
เตชะสิทธิ ์โยธินรัตนกุล ม.5 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
เตชิต เตชสุนทรกุล ป.3 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
เตชินท ์ฉัตรแก้วไพศาล ป.5 ธรรมภิรักษ์ ชมเชย 



  

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
เติมปิติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.5 เซนต์ดอมินิก ชมเชย 
่ิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชมเชย 
ทรรณรต มณีสม ป.4 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ทวิวัฒน์ ทิพย์เลขา ม.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ทวิวุฒ ิทิพย์เลขา ม.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ทวีรัฐ ่าวรยศนนท ์ ป.3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง ชมเชย 
ทักษอร ยั่งยืน ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
ทีฆทัศน์ พงษ์ประยูร ป.4 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
เทรุกิ ณัฐนนท์ ซาโต้ ป.3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
เทียนหอม ศิลาแยง ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชมเชย 
ธณิศร นาควะร ี ป.4 ประชาวิทย ์ ชมเชย 
ธนกร งามสกุลพิพัฒน์ ป.4 อนุบาลปัตตานี ชมเชย 
ธนกร ดาวดึงษ ์ ป.3 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชมเชย 
ธนกร ทองอินทร ์ ป.4 สมศักด์ิวิทยา ชมเชย 
ธนกฤต พิทักษา ป.2 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง ชมเชย 
ธนกฤต อัศวรัตน์ ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ธนเดช เกศมณีโชต ป.5 จิตรลดา ชมเชย 
ธนพงศ์ พาท ี ป.4 อนุบาลวัดพระโต ชมเชย 
ธนภร ปาละวงศ์ ป.5 อนุบาลพัทลุง ชมเชย 
ธนภรณ์ ทวีสุข ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ธนภรณ์ พรมโสภา ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนภรณ์ โพธิเ์วชกุล ม.4 สิงห์บุร ี ชมเชย 
ธนภัทร นวลรอด ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนภัทร วิชา ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
ธนภัทร อัศวรัตน์ ป.5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ธนภูม ิแก้วหนูนวล ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธนภูม ิชัยพรรณา ม.4 ศรีสะเกษวิทยาลัย ชมเชย 
ธนวรรณ จิริวิภากร ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนวัฒน์ นาวัน ม.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชมเชย 
ธนวัฒน ์รุ่งกระจ่าง ป.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ ์ ม.3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ธนวิชญ ์สว่างศรี ป.5 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ชมเชย 
ธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง ป.4 โชคชัยรังสิต ชมเชย 
ธนเสฐฐ ์กิตติวรรธโนทัย ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
ธนัชพร ชยัศรี ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ชมเชย 
ธนัชพร แน่นหนา ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ธนัญชัย ปัญญา ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนันท์รัฐ จอนสมจิตร ์ ป.4 วิชัยวิทยา ชมเชย 
ธนัยชนก ขันเงิน ป.6 เซนต์ยอแซฟสกลนคร ชมเชย 
ธนาภา เกตานนท์ ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ธนาวุฒ ิวัฒนศิร ิ ม.5 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ธนูพล เกียรติเดช ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธมน ศิริไกร ม.1 สามเสนวิทยาลัย ชมเชย 
ธมนรัตน์ พฒุิไพโรจน์ ม.1 เรยีนาเชลีวิทยาลัย ชมเชย 
ธมนันท์ เอกวิริยะกุล ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธยานี ่วิลหวัง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธรณ์ เล็กสุขุม ป.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
ธรณ์ธันย ์โรจน์วิรุฬห์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 
ธรรญญสรณ์ วศินวสุกุล ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธรรมธิดา กิตติ่ิระพงษ ์ ป.4 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  ชมเชย 
ธรรมรัตน์ ต้นเตย ป.5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ธรรศธรณ์ ภูมิมาศ ป.3 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์ ม.1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ธฤต เรืองสังข ์ ป.3 อ านวยศิลป์ ชมเชย 
ธวัลรัตน์ รัตน่าวร ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
ธัชชยั เสาวภาคย์ภูษิต ม.2 นครสวรรค์ ชมเชย 
ธัญชนก สุขชิต ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธัญญ์นรี ธนะจิตต์สิน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธัญญารัตน์ ภู่เมธากุล ป.6 อนุบาลสงขลา ชมเชย 
ธัญเทพ อัศวบุญม ี ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
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ธัญวรัตม์ เจนวิชชเุมธ ป.5 บูรณะร าลึก ชมเชย 
ธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อ าภากุล ป.5 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ธัญวิสิษฐ ์สัญญวงศ์ ป.2 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ธัญสิริ กมล ป.4 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ธารน้ า เทนสิทธิ ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธารา เกียรติคีรี ป.5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
ธิติพงศ์ ปวิตรปก ม.2 บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี )2 ชมเชย 
ธิติภัทท จิรทวีวงศ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชมเชย 
ธีธัช สมสขุ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธีร์กวิน ค าภักดี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์ ป.5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ธีรฉัตร อภิฉัตรวงศ์ ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ธีรโชต ิเลิศขจรสิน ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ป.3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
ธีร์ธวัช แก้วมุณี ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
ธีรภัทร แจ่มฟุ้ง ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธีร์มนธร แมงวัด ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ธีร์วรา บุญสนิท ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธีรัชฌ ์ยิ่งเจริญภักดี ป.4 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ธีรัตม ์ประพิณธัญโกศล ป.4 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
นงนภัส ลิขิตวรกุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นนท์ ธรรมนนท์กุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นนทพัทธ์ กันต๊ิบ ป.4 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
นนทพัทธ์ สระสม ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
นนธวัช กุศลสงเคราะห์กุล ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
นพรดา ชูเหล็ก ป.5 ศรีสว่างวงศ์ ชมเชย 
นพวงศ ์อภิรัตน์แสงศรี ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นพวิทย์ รุ่งดี ม.5 พิบูลวิทยาลัย ชมเชย 
นพัสสต์ ศิวะเพ็ชรานา่ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
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นภนต์ กนกศิลป์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
นภสิริ เสนาภูดิทกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นภัทร จินดาวิจักษณ์ ม.2 สตรีวิทยา ชมเชย 
นภัสกรณ์ เครื่องทอง ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นภัสรพี เกษมสมประดิษฐ์ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
นภัสวรรณ จันทะสอน ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นภัสสร เปรมจิตร ์ ป.4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
นภาวรรณ วงค์กา ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
นรบดี โชโนะ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
นรภัทร จินดามณี ม.3 พิชัยรัตนาคาร ชมเชย 
นรภัทร หวังซื่อกุล ป.6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
นรเสฏฐ์ จารุอารยนันท ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล ป.3 พลวิทยา ชมเชย 
นลทพัฒน์ ด ารงธรรมวัฒนา ป.4 ทานตะวันไตรภาษา ชมเชย 
นวพรรษณ์ กริชจนรัช ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
นววัต กล่ินงาม ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
นวิยา กิจควรดี ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
นัดวีย์ หมัดยูโส๊ะ ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
นัทธพงศ์ วัฒนะ ป.4 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
นัทธวัฒน์ ใช่ทอง ป.6 วัดดอนไก่เตี้ย ชมเชย 
นันทกร ประกอบกาญจน์ ป.2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
นันท์นภัร จ าปา ม.4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
นันท์นภัส กังวิวรรธน์ ป.3 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชมเชย 
นันท์นภัส จันทร์ทร ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
นันท์นภัส ญาณัปปสุต ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นันท์นภัส บุญศรีเมือง ม.2 สตรีวิทยา ชมเชย 
นันท์นภัส รัตนมณีรัตน์ ป.2 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
นันท์นภัส วรรณศิริ ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
นันท์นภัส ศรีมา ป.3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
นันท์นภัส หลงขาว ป.2 บูรณะร าลึก ชมเชย 
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นันท์นลิน อนุพันธ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นันทนัช ทองอินต๊ะ ป.6 อนุบาลแม่สรวย ชมเชย 
นันท์ลภัส ใจมอย ป.4 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
นัยน์ปพร ไชยพันธุ ์ ป.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
นัศริน สุหลง ป.5 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
น่านฟ้า ขุนทวี ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
นารา เทพละออง ม.2 ขจรเกียรติศึกษา ชมเชย 
นิติกาญจน์ สุคนธมาศ ป.6 อนุบาลสงขลา ชมเชย 
นิติธร มาลากรอง ป.4 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 
นิติพัฒน์ อุดมผุย ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ชมเชย 
นิธาน เรามานะชยั ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
นิพิฐา เจริญการ ม.3 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
นิลยา แสงโสภาพรรณ ป.5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย ชมเชย 
บรรณพล จิตรปราณี ป.4 อนุบาลราชบุร ี ชมเชย 
บรรณวัฒน์ ลือชูวงศ์ ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
บุญชัย รัตนสุมาวงศ์ ม.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายมัธยม) ชมเชย 
บุณยกร โรจน์เด่นดวง ป.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
บุณยวีย์ ครุฑเมือง ม.5 อุตรดิต่์ดรุณี ชมเชย 
บุณรดา อัตประชา ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชย 
บุริศร์ วังอนานนท ์ ป.5 ฮั้วเฉียวอุบลราชธาน ี2 ชมเชย 
บุษยกร ธนาเกียรติไพบูลย ์ ม.4 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
เบญญาภา เหมวโรดม ม.1 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
ปกรณ์ เชาวลิต ป.4 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ปกิตตา จุลพูล ป.4 พลวิทยา ชมเชย 
ปคุณา โพธิ์คุ้ม ป.6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ปฏิภาณ แซ่ตั๊น ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ปฏิภาณ โรจนรัตน์ ม.5 สามัคคีวิทยาคม ชมเชย 
ปฐวี เตรัตน์ ป.5 ปัญจทรัพย์ มีนบุรี ชมเชย 
ปณิตา ทองทรงกฤษณ์ ม.3 นครสวรรค์ ชมเชย 
ปภพ แฟงทอง ม.4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
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ปภังกร พงคพนาไกร ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
ปภาพย์ หัต่์น าทรัพย์ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชมเชย 
ปภาวรินท์ โสภา ป.6 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชมเชย 
ปภิณวิช เลขาวิวัชกุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ประริชญา ประสิทธิ์พรม ป.6 พลวิทยา ชมเชย 
ปราชญ์ จ ารัสธนสาร ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ปริชญา สิทธิกุล ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปริญ เจริญสุข ป.2 อนุบาลชลบุรี ชมเชย 
ปริญญา สุวรรณรัตน์ ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน ป.6 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
ปริยากร ขันติพงษ ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปริยากร วชิรเมธิน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ปรียนันท์ ณัฎฐนิชากร ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
ปลายมัน ปัทมมงคลชัย ป.3 อนุบาลระยอง ชมเชย 
ปวริศา เนียมทอง ป.5 อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  ชมเชย 
ปวริศา อังอติชาต ิ ม.1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชมเชย 
ปวเรศ ทองมีบัว ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปวันพัสตร์ จ านงรัตน์ ป.3 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ปองคุณ ศรีสังวาลย์ ป.3 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ปอไหม โพธินามทอง ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
ปัญญ์ จันทราพิพัฒน์ ม.2 นครสวรรค์ ชมเชย 
ปัญญารัตน์ พนมไพรรัตน์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชมเชย 
ปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ปัณฑา ธุวจิตต์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชมเชย 
ปัณฑิวัฒน์ ธรรมนูญรักษ์ ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
ปัณณ์ณธีร์ แก้วเหมือน ป.2 ราชวินิต ชมเชย 
ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์ ป.5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ปัณณวัฒน์ พงศ์ศรีอัศวิน ม.4 ระยองวิทยาคม ชมเชย 
ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
ปัณณวิชญ์ สุด่นอม ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ปัณรส เจริญศิลป์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปั่ย ์พบประเสริฐ ป.6 อนุบาลเชียงใหม ่ ชมเชย 
ปันไท สูยะศรี ป.6 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
ปาณัสม์ ซื่อฐากร ป.5 บ้านดอนด่านใน ชมเชย 
ปาณัสม์ วงษ์ปา ป.6 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ปาณิสรา โกศลธนวงศ์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 
ปาณิสรา ขันติวารี ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
ปารณ จ ารัสธนสาร ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ปิญชาน์ ชูทอง ป.6 อนุบาลยะลา ชมเชย 
ปิยเชษฐ ์พงศ์สันติชัย ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชมเชย 
ปิยธิดา เกียรติเมธา ป.5 อนุบาลตรัง ชมเชย 
ปิยาพัชร ภู่สิโรรังษ ี ป.3 วิเชียรชม ชมเชย 
ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ ป.4 อยู่เย็นวิทยา ชมเชย 
ปุญญพัฒน์ โรจนวงศ์จรัส ป.4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ปุญญิศา มณีรัตน์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
ปุณญิศา ผึ้งน้อย ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ปุณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ ป.4 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชมเชย 
ปุณณภา ลิ้มธนาคม ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
ปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน ม.2 ระยองวิทยาคม ชมเชย 
ปุณณิศา ลีลาวรเศรษฐ ์ ป.5 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ปุณยพัฒน์ คุณาธรรม ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ปุณยาพร คนโต ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปุณยาภา นันทะสาร ป.6 ดอนบอสโกวิทยา ชมเชย 
ปุณิกา หอบรรลือกิจ ม.1 อุดรพิทยานุกูล ชมเชย 
ปุรเชษฐ ์ตราหยก ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
เปรม ณรงค์ตะณุพล ป.5 โพฒิสารศึกษา ชมเชย 
เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล ม.1 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 
เปรมปวีณ เลิศไตรภพ ม.1 โพธิสารพิทยากร ชมเชย 
ไปรยา พุ่มพวง ป.6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์ ป.4 อุดมวิทยา ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ไปรยา สุขใจ ป.4 อนุบาลพิษณุโลก ชมเชย 
พงศกร พุทธวงศ์วัน ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
พงศธร บัณฑิตภูวนนท์ ม.5 นาคประสิทธิ์ ชมเชย 
พงศพัศ บุญประสิทธิ์ ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
พงศ์วรินทร์ ทวีศรี ป.4 อนุบาลสามเสนฯ ชมเชย 
พจน์อาภา พวงล าใย ม.2 ชลกันยานุกูล ชมเชย 
พรชิตา ตันติพุฒิกุล ป.5 รัตนศึกษา ชมเชย 
พรหมจักร ์อรหัตมานัส ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ชมเชย 
พรหมพล ต้ังดวงดี ม.1 สารสาสน์วิเทศศึกษา ชมเชย 
พรหมพิริยะ พลอยประไพ ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ชมเชย 
พรหมสกุล เดชบุญญาภิชาติ ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
พริมา นันทะสาร ป.6 ดอนบอสโกวิทยา ชมเชย 
พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
พศวีร์ ขจรไชยกูล ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
พศุตม์ อวพรชัย ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
พสชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
พส ุกาญจน์วิเศษศร ี ม.3 อุดรพิทยานุกูล ชมเชย 
พสุชา เหมินทร์ ป.4 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
พอเพียง อุทัยพันธ ์ ป.6 อนุบาลยะลา ชมเชย 
พัชรนันท์ ดีประเสริฐวงศ ์ ป.5 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ชมเชย 
พัชรพงษ์ วินันท ์ ป.2 อนุบาลราชบุร ี ชมเชย 
พัชรพล วัฒนสุภากุล ป.4 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
พัชรภูมิ ศรีประทักษ ์ ม.2 หัวหิน ชมเชย 
พัชรวัฒน์ สิรวิชญ์ชัยกร ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พัชร์หทัย บุญพระรักษ ์ ป.4 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
พัฒชลีภัสร ์โสภณธรรมพัฒน์ ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
พัฒนศักด์ิ หาญกิจพงษ์พันธ ์ ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
พัฒพชิญ์สา โสภณธรรมพัฒน์ ป.5 วัดพลับพลาชัย ชมเชย 
พัณณ์ชิตา รัตนอักษรศิลป์ ป.6 ภัทรวิทยา ชมเชย 
พัทธ์ธีรา หอมมาก ป.3 มารดาอุป่ัมภ์ ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
พันวุธ ผูกอ้น ม.1 สุโขทัยวิทยาคม ชมเชย 
พัสกร ญาณสิทธิวิวัฒน์ ป.4 เซนต์ดอมินิก ชมเชย 
พิชชญามญช ์ส .สกุล  ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พิชญ์ภัสสร เวทยานนท ์ ป.4 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ชมเชย 
พิชญา แก้วสุวรรณ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พิชญา เลาห์อุทัยวฒันา ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
พิชญา อัมระปาล ป.3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
พิชญาภา รัตนกาย ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พิชญุตม์ โอภาโส ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
พิชามญชุ ์ไชยจิตต์ ป.2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
พิทยุตส์ ่นอมเกียรติ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พินทุเทพ โตวนิชย ์ ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
พิพัฒน์ นาคะเสโน ม.4 สิงห์บุร ี ชมเชย 
พิมพ์ชนก พรมมาตย์ ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
พิมพ์มาดา พลีวัฒนกุล ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พิมพ์มาดา ฟักทอง ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
พิรชัช อังคณาวรกุล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
พิรพัฒน์ ศรีประวัติ ป.6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พีรดนย์ สุริยะฉัตร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พีรพันธ ์ภูริภัทรพันธุ ์ ป.6 ขจรเกียรติศึกษา ชมเชย 
พีรภัทร เที่ยงธรรม ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
พีรวิชญ ์อุทัยธรรม ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
พีระศิลป์ ผลิวานนท ์ ป.4 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ชมเชย 
พีรัช พชืมงคล ป.4 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
เพชรชมพ ูเพียราธิสิทธิ ์ ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
เพียงขวัญ เอี่ยมโอภาส ป.5 จิตรลดา ชมเชย 
เพียงรวีร์ จดจ า ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
แพรทอง วงษ์พินิจ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
แพรวพรรณ สังข์แก้ว ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
แพรวไพลิน เกียรติสุขศรี ป.3 อนุบาลนครราชสีมา ชมเชย 
ฟ้าคราม รักมณ ี ป.4 พญาไท ชมเชย 
ฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ ป.5 ปาณยา พัฒนาการ ชมเชย 
ภคนนท์ พื้นชมภู ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
ภควัต วรรณไชย ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ป.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ภัชปกร อัศวธีระ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัทธิรา ญาณสูตร ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ภัทร ควรด ารงธรรม ม.3 อุดรพิทยานุกูล ชมเชย 
ภัทรกร คงวงค์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภัทรนันท์ เจริญผล ป.6 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ภัทรพงศ ์จริยะเลอพงษ ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัทรพล เกตุแก้ว ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี ชมเชย 
ภัทรพล จีนอ่อน ป.4 ช่องฟ้าซินเซงิวาณิชบ ารุง ชมเชย 
ภัทรพล ทัดเทียม ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภัทรพล วงศ์เทวราช ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชมเชย 
ภัทรภณ ตันติวุฒินันท ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัทรวิศน์ พงษ์ภรณ์พัฒนา ป.3 อนุบาลขอนแก่น ชมเชย 
ภัทรานิษฐ์ ประกอบการ ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ภัทรานิษฐ์ หวังวโรดม ป.5 ศรีสว่างวงศ์ ชมเชย 
ภัทราพร โภคาทรัพย ์ ม.5 อุตรดิต่์ดรุณี ชมเชย 
ภัทราวุธ บุญธรักษา ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ภัสสรียา สีอร่ามรุ่งเรือง ม.3 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
ภาคพิริยะ พิริยกิจก าจร ป.6 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ภาณพรรฒ โกฏิชนม ์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
ภานิชา สวางคพัฒน์ ป.4 สารสาสน์เอกตรา ชมเชย 
ภาสวุฒิ ชูชัยสุวรรณศร ี ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ชมเชย 
ภิญญดา จินดามาตย์ ป.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
ภิญญาพัชญ์ รักสุข ป.2 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ภิญญาพัชญ์ ว่องพฒุิพงศ ์ ป.4 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 
ภูนัช ขันติวรธรรม ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
ภูผา โชคพระสมบัติ ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชมเชย 
ภูผา นาคฤทธิ์ ป.6 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ชมเชย 
ภูพาน พันธมุย ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
ภูมินทร์ ดิษสุวรรณ์ ป.5 เสนพงศ ์ ชมเชย 
ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์ ม.2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชมเชย 
ภูมิพัฒน์ ชาญรส ป.4 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ภูมิพัฒน์ ไวสาริกรรม ม.1 ชัยนาทพิทยาคม ชมเชย 
ภูมิพิริยะ พิริยกิจก าจร ป.6 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ภูมิรพี พันธุเมฆินทร์ ป.4 บ้านพลอย ชมเชย 
ภูมิรพี อยู่พูนทรัพย ์ ป.5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
ภูมิศิริ หวังภัทราวานิช ป.5 รัตนศึกษา ชมเชย 
ภูเมศ คงทิพย ์ ป.6 บูรณะร าลึก ชมเชย 
ภูริช หลิมพัฒนวงศ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภูริชญา สอสกุล ป.5 BROMSGROVE INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND ชมเชย 
ภูริต ฉันท์ภากร ม.2 บูรณะร าลึก ชมเชย 
ภูริภัทร ต้ังสืบกุล ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
ภูริศ โสภณยศวัฒน์ ม.3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
ภูวเดช ประยุรธเนศ ป.5 อนุบาลระยอง ชมเชย 
ภูวนา่ ตนะวรรณสมบัติ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
ภูษณ ภู่ธงชัยฤทธิ ์ ม.1 วิชัยวิทยา ชมเชย 
มณฑลทอง ปานรังศรี ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
มนรัตน์ บินหลี ป.4 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
มนัสนันท์ บุญเกิด ป.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
มนัสนันท์ ว่องเกียรติ่าวร ป.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
มิ่งกมล ครองศรัทธา ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชมเชย 
มิณธัณภัฐ มาภัธ ม.1 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชมเชย 
มีน โชติณภาลัย ป.6 อนุบาลนครราชสีมา ชมเชย 
มีน รัดแก้ว ป.4 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
เมทาวัลย ์ใจยะ ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
เมธาพร สิงหวรรณกุล ป.4 อนุบาลพังงา ชมเชย 
ยศวร บุตรประดิษฐ์ ป.5 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
ยอดลดา โคตรุฉิน ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
รชต ก่อเจริญ ม.2 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
รชต ศรีโกตะเพชร ์ ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
รฐนนท์ ใจโพธิ ์ ป.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
รตา มั่นเจริญพร ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
รพีพงศ ์ภาคนนท์กุล ป.3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
รมิดา ภูมิดาธนาพร ป.1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
รมิตา มั่นเจริญพร ป.3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
รวิภาส ต้ังสกุลวัฒนา ป.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
รวิสรา ข าเลิศ ม.4 สิงห์บุร ี ชมเชย 
รัชชานนท์ คันธินทระ ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ชมเชย 
รัชชานนท์ ศรีอินทร์ ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
รัชตพล ต้ังกิจวรกุล ป.2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
รัชพล ธรรมจาโร ป.5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
รัชพล อุตสาหะ ป.2 ดรุณากาญจนบุรี ชมเชย 
รัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
รัฐภูม ิทองยิ้ม ป.4 สมศักด์ิวิทยา ชมเชย 
รัฐโรจน์ ธ ารงโอภาส ม.2 อ านวยศิลป์ ชมเชย 
รัตน์ประอร อิทธิเบญจพงศ ์ ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา ชมเชย 
รัศม์ณัฐนรี ตันติวัฒน์ ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
รินรดา จันทร์งาม ม.2 สิงห์บุร ี ชมเชย 
รินรตา พรหมทอง ม.1 ระยองวิทยาคม ชมเชย 
รุจ เจียศิริพงษ์กุล ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
รุจจิรา คุณาสิทธิ ์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชมเชย 
รุสลัน รอเหะ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฤทัยมัน สุมณฑา ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ลฎาภา หล่อวิจิตร ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ลภัส มั่นเจริญพร ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ลภัสรดา วิรากรชยะกูร ป.2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ลภัสสร พรหมด า ป.2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายประ่ม) ชมเชย 
ลักษมน จันทร์อ าภากุล ป.3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายมัธยม) ชมเชย 
วชิรญาณ ์ประไพวรรณ์กุล ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
วชิรญาณ์ ราชัย ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วชิรวัฒน ์อังคทะวานิช ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
วชิรวิช ไกรพิณดากุล ป.2 อนุบาลราชบุร ี ชมเชย 
วชิรวิทย ์ประไพวรรณ์กุล ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
วชิราภรณ์ ป้อมป้อง ป.4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
วรกฤศ พลอยศรี ป.4 ขจรเกียรติศึกษา ชมเชย 
วรกานต์ ศุภภากร ป.4 เอกทวีวิทย ์ ชมเชย 
วรชาติ ภู่ห้อย ป.4 สมศักด์ิวิทยา ชมเชย 
วรดร ณพิชญ์กุล ป.3 เสนพงศ ์ ชมเชย 
วรเทพ ฐิติธนากุล ป.5 อนุบาลสมุทรสงคราม ชมเชย 
วรเมธ ป้องความดี ม.4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
วรรณรดา ทองจันทร์ ป.4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
วรรณรดา แสนดี ป.3 ธรรมภิรักษ์ ชมเชย 
วรวลัญช์ รัตนไชยยันต์ ป.3 แสงทองวิทยา ชมเชย 
วรวิชญ์ เก้าเอี้ยน ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชมเชย 
วรัญชลี ตาลวงค์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มถายมัธยม) ชมเชย 
วรัฎษ์ธยา เสริญสุขสัมฤทธิ์ ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
วรางคณา ศุภกรพาณิชย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วริญญา พิริยะประสาธน ์ ป.6 อัสสัมชัญธนบุร ี ชมเชย 
วริทธิ์นันท ์สริจันทร์ ป.4 เซนต์ดอมินิก ชมเชย 
วรินทร โกศลธนวงศ์ ป.3 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (มถายประ่ม)  ชมเชย 
วรินทร พงษ์จีน ป.6 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
วรินลดา เจิมจันทร์ ป.5 สตรีวรนา่บางเขน ชมเชย 
วริศรา ติยวรนันท์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วฤณดา ศิริกรภิญโญ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
วลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.4 เทศบาลสวนสนุก ชมเชย 
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วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วสมน บุญประสิทธิการ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วัชรพงศ ์หลักแหลม ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วัทนสิริ หล้าค า ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วาฑิณี ศรีตะลา ม.2 ชลกันยานุกูล ชมเชย 
วาสินี เพ็ญโฉม ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
วิชญ์ภัทร ตันพัฒนรัตน์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
วิชยุตม์ ศรีทอง ป.3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต่ ์ ชมเชย 
วิทยา แก้วจันทร์ ป.3 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
วิรัลพัชร์ ค าคม ม.2 นครสวรรค์ ชมเชย 
วิรัลพัชร วรรธนเศรณี ป.3 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 
วิรัลพัชร์กุล วัชระชุติมานนท ์ ป.5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
วิศัลยา สุขไชยะ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
วีรฐาน์ ส่ิรวิกรานต์ ป.4 จิตรลดา ชมเชย 
วีรภัทร วงษ์ศรีรัตน์ ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
วีรินทร์ สินทรัพย ์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
แวอัซรีย ์เจ๊ะแล ป.5 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ศรณพัฒน์ พัฒนปรีชากุล ป.4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ศรอัศษ์ สมสุข ม.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชมเชย 
ศรัณย์ภัทร ยาใจ ม.3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ศรุต ลี้จันทรากุล ป.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประ่ม ชมเชย 
ศวิตา โกไศยกานนท์ ป.6 พลวิทยา ชมเชย 
ศศิญาณัฐ เอี่ยมวิริยาวฒัน์ ป.3 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ชมเชย 
ศศิณัฎฐ์ จันทพันธ์ ป.5 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ศศิวิมล ศิวพรอนันต์ ป.2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
ศักดิพัฒน์ เจียรธเนศ ม.3 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ศักย์ศรณ์ พงษ์ทิพยพ์ิทักษ์ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ศิร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
ศิรนาฎ เตชะธีราวัฒน์ ป.3 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
ศิรภัสสร ธิรักษพันธ ์ ป.5 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ศิรวิทย์ พานิชายุนนท ์ ป.4 สาธิตคริสเตียนวิทยา ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
ศิวกร จันทร์สูนย์ ม.1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ศิวณัฐ เวียงดินด า ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มถายประ่ม (ศึกษาศาสตร์)  ชมเชย 
ศิวพล ต้ังเธียรฐิติกุล ม.2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ศุกลวิชญ์ ประโคทัง ป.5 เมืองวาปีปทุม ชมเชย 
ศุภกร กันทะวงศ์ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
ศุภกร คงประพันธ ์ ม.3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ศุภกร นิลบุศย์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ศุภกร บรรลือทรัพย ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศุภกร สุรรัตน์ ป.6 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ชมเชย 
ศุภกฤษฎ์ิ พิทักษ์วงศ์ ป.4 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ศุภณัฐ ลือวิเศษไพบูลย ์ ป.2 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ศุภวิชญ ์ประดิษฐ์กุล ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ชมเชย 
ศุภวิฎ เสริญสุขสัมฤทธิ ์ ป.5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ศุภาพิชญ์ ดาวเรือง ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศุภิณัฏฐา เย็นบ ารุง ป.4 จิตรลดา ชมเชย 
ศุภิสรา แซ่อึ้ง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศุภิสรา โรจน์ขจรเกียรติ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
เศรษฐพงศ์ กิมไพ ม.1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี ชมเชย 
สกุลทิพย์ ไกรเลิศอัครพร ป.3 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
สไบทอง ชัยแก้ว ป.5 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
สรณ์สิริ กองชีพ ม.2 สตรีวิทยา ชมเชย 
สรรฉัตร แจ้งใจ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สรวิชญ์ รัตนแก้ว ป.4 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
สโรชา นันทะชมภู ป.5 อนุบาลโรจนวิทย์ ชมเชย 
สฤก ไล้วิวัฒน ์ ป.6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชมเชย 
สฤษฎิญา พรมนอก ป.2 บ้านหนองแสง ชมเชย 
สลิลลา สุเมธโชติเมธา ป.3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
สองเกษม ผดุงกิจ ม.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
สานมัน ปัทมมงคลชัย ม.2 ระยองวิทยาคม ชมเชย 
สาริทธิ์ โจปะระ ม.3 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
สิตา กุลชัยวัฒนะ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 



 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
สินนภา สินสมบูรณ์ ป.4 พลวิทยา ชมเชย 
สิปปภาส ลิปิพัฒนา ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
สิรภพ พุทธานนท ์ ป.6 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ชมเชย 
สิรวิชญ์ เจริญศิลป์พานิช ป.4 แสงทองวิทยา ชมเชย 
สิรวิชญ์ รุ่งแสง ป.5 แสงทองวิทยา ชมเชย 
สิรวิชญ์ สาทรสัมฤทธิ์ผล ป.4 เสนพงศ ์ ชมเชย 
สิรวิชญ์ แสงจันทร์ ป.4 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
สิริกร กิจเสาวภาคย ์ ม.2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
สิริกร วงศ์พายพัไพบูลย์ ป.5 ศรีสว่างวงศ์ ชมเชย 
สิริชัยพร มีลา ม.5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
สิรินันท์ ลิ้มสุวรรณ ม.1 อุดรพิทยานุกูล ชมเชย 
สิริยากร สัจ่า ป.6 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
สิริยากร อภิรัตน์แสงศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
สิรีปราชญ์ พันธุ์เจริญ ป.3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
สุชานันท ์กาญจนารัตน์ ม.3 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
สุดที่รัก เผ่าภคะ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
สุทธิมนต์ สังฆเศรษฐ ี ป.5 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ ชมเชย 
สุธาวดี ไชยเพชร ป.5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชมเชย 
สุพิชชา เอี่ยมสุวรรณ์ ป.5 เอกปัญญา ชมเชย 
สุรวัฒน์ บุญลือ ม.1 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
สุริย์ศรี ป้องไธสง ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ชมเชย 
สุวิจักขณ์ ทิพยเนตร ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
สุวิจักขณ์ อุไรพันธ ์ ป.4 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
หรรษกร วิจิตรบรรจงดี ป.5 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ ชมเชย 
อชิรญา บุญธรักษา ป.5 อนุบาลยะลา ชมเชย 
อซีดาน สาริปา ป.6 พลวิทยา ชมเชย 
อติโรจน์ ต้ังกิจวรกุล ป.5 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
อธิชา อิสิชัยกุล ม.2 สามเสนวิทยาลัย ชมเชย 
อธิยุต โชครุ่งวรานนท ์ ป.3 จิตรลดา ชมเชย 
อนัญพร เดชะพันธ ์ ม.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อนันตญา อัครวิเนค ป.4 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ระดบัชัน้ศกึษา โรงเรยีน รางวลัท่ีไดร้บั 
อนุวัตน์ วันยะโต ป.6 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง ชมเชย 
อภิชญา เมฆชมภ ู ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
อภิชาต ิชูทิพย ์ ม.4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
อภิญญา แก้วซัง ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อภิธาร เจี่ยสกุล ป.4 บ้านไม้เรียบ ชมเชย 
อภิสรา รัตนปิติกรณ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
อมราภรณ์ ขันสาล ี ป.2 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ชมเชย 
อรกัญญา อมรพิทักษ์พันธ ์ ป.5 จิตรลดา ชมเชย 
อรณิชชา รัตโนภาพ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อรภชา จิตสุทธิภากร ป.5 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
อรรณพ จิตพันธ ์ ป.6 เอกปัญญา ชมเชย 
อรร่เศรษฐ์ นิธีกุลวัฒน์ ม.2 บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี )2 ชมเชย 
อริย์ธัช ข าขันทอง ป.4 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
อริย์ธัช ชิณพันธ ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
อัคคเดช อรุณศร ี ม.1 นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)  ชมเชย 
อัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ ์ ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
อัจฉรา ศรีชูทอง ป.4 พลวิทยา ชมเชย 
อัญชิสา สินชลสิทธิ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อัญชุลี ชัยชาญ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
อันนา สุทธิบัญชากุล ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อัยย ์อัยยกานต์ ม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
อัลเบิร์ต วัฒนานนท ์ ม.2 บุญวาทย์วิทยาลัย ชมเชย 
อาจรีย์ รัตนแสงเส่ียร ม.1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มถายมัธยม) ชมเชย 
อาทิตยา คุณโคตร ม.1 เบ็ญจะมะมหาราช ชมเชย 
อาทิตยา พฤกษา ป.2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
อารยา แสงโสภาพรรณ ม.1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชมเชย 
อินทปัญญ์ ป้องเขต ป.3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
อิรฟาน ปาทาน ป.6 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
อิศศยาพรรณ ลิ้มม่วงนิล ป.6 พลวิทยา ชมเชย 
อิสระ สุนทรโชต ิ ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
เอกกร อารีราษฎร ์ ม.1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
โอฬาร ศักด์ิหริรักษ์ ม.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
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