
 
  

สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ไดดําเนินการจัดสอบ รายการแขงขนัคณิตศาสตรประเทศไทย 

คร้ังท่ี 7   -  7th TMC  Thailand Mathematics Contest   เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2019 IMC  -  International Mathematics 

Contest  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ท่ีผานมา โดยการจัดสอบผานศูนยสอบ TMC ทั่วประเทศ ใน 8 ศูนยสอบ

น้ัน 
  

คณะกรรมการจัดการแขงขัน TMC คร้ังที่ 7 ขอสรุปเหรียญรางวัล อันไดแก เหรียญทอง เหรียญเงิน และ

เหรียญทองแดง ที่นักเรียนผูเขารวมการแขงขันไดรับ ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี ซึ่งการประกาศเหรียญรางวัล จะ

เรียงตามเหรียญ ไดแก เหรียญทอง -  เหรียญเงิน -  เหรียญทองแดง   และแตละเหรียญรางวัล จะเรียงตามตัวอักษร 
  

นักเรียนที่มีชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี  ใหแจงความจาํนงเพ่ือเขารวมในพิธีมอบรางวัลการแขงขัน

คณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังท่ี 7  ภายในวันท่ี………… 1 มีนาคม 2562  โดยไดแนบใบแจงความจํานงมาใหแลวตามทาย

ประกาศน้ี  ขณะที่พิธีมอบรางวัล กําหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตยท่ี  17 มีนาคม 2562  ณ ศูนยประชมุวายุภักษ       

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ แจงวัฒนะ  
  

ทั้งน้ี สําหรับนักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทองทุกคน ควรเขารวมในพิธีมอบรางวัลดังกลาว เน่ืองจาก หาก

นักเรียนไดรับการประกาศชื่อวาเปนผูที่ทําคะแนนสูงสุดของแตละระดับชั้น จะไดครองตําแหนง Champion ซึ่งมีสิทธิ์

ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2019 IMC -   International 

Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร แตถาไมอยูรวมในพิธีมอบรางวัล ทางคณะกรรมการจะถือวานักเรียน

สละสิทธิ์ ซึ่งรวมถึง นักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดวย 

    

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่ส้ินสุด 

     

 

    ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ  2562 

                  
         (  นายภูมิเทพ  คลังอุไร ) 

                   ประธานโครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย และเลขาธิการ IMC Union 

 

  



 

     กรณุาแจง้ความจ านงเพื่อเขา้รว่มพธิีมอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มนีาคม 2562 

 

 

 

 

 
 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กชพร พฒันศุภวานิช ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทอง 

กชมน ศรีเรือนทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทอง 
กนธี เนติวงศานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทอง 
กรชัย แก้วมังกร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครปฐม เหรยีญทอง 
กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญทอง 
กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
กฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
กฤติน ชินกาญจนโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทอง 
กฤติพงษ ์เหลืองนิยมกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทอง 
กฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
กวินกิตต์ิ โอฬารกิจเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เหรยีญทอง 
ก้องกิดากร แก้วก าเหนิดพงษ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทอง 
กัญจนจักก์ สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทอง 
กัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
กัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญทอง 
กันต์ธี ยงวณิชย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 

กันตินันท์ ปินใจยศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอนแก่นวิทยายน เหรยีญทอง 
กันตินันท์ พุกบุญมี ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทอง 
กัลยกร ยงคมณ ี ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 
กายสิทธิ ์อุทัยรังษี มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทอง 
กิตติ โอภาสเมธีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทอง 
กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
กิติพัฒน์ เรืองมณ ี ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
กีรติ สุธีรยงประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สุโขทัยวิทยาคม เหรยีญทอง 
เกียรติภูมิ สิเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
 



 

     กรณุาแจง้ความจ านงเพื่อเขา้รว่มพธิีมอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มนีาคม 2562 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
คุณภาช โรจนาประดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
จารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทอง 

จิระพัชร์ พฒุดี ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
ฉันทัช เชื้อสะอาด ประถมศึกษาปีที่ 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทอง 
ชนันธร อาสน์สิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมอุดมศึกษา เหรยีญทอง 
ชยนันต์ แสนดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล เหรยีญทอง 
ชิติพัทธ ์อัชฌากุลกิจ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
โชติพฒัน์ ล่ าซ า มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทอง 
ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 
ณชพล คูโณปการ ประถมศึกษาปีที่ 4 อรรถมิตร เหรยีญทอง 
ณฐกร แก้วเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
ณฐกร จารง ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
ณภัทร กังวานสุระ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชุมพร เหรยีญทอง 
ณราลี ศักด์ิศรีบวร ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 

ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
ณอินทนนท์ จอมเกตุ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญทอง 
ณัชชา ชยับุรานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ณัชชา ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทอง 
ณัชพล สหัสเนตร ประถมศึกษาปีที่ 2 ทวีธาภิเศก เหรยีญทอง 
ณัฏฐ์ชยธร วราเวทย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ST. MARK'S INTERNATIONAL SCHOOL เหรยีญทอง 
ณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดพลับพลาชัย เหรยีญทอง 
ณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทอง 
ณัฐกันต์ ตัณฑวณิช มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ณัฐชนน อินตาทิพย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทอง 
ณัฐชานนท์ โสนุช มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทอง 



 

     กรณุาแจง้ความจ านงเพื่อเขา้รว่มพธิีมอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มนีาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณัฐธร ทองวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 

ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 
ณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทอง 
ณัฐวลัญช์ น้อยถนอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชลกันยานุกูล เหรยีญทอง 
ณัฐวัฒน ์กล่ินสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นครสวรรค์ เหรยีญทอง 
ดรณ์ สว่างทรัพย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
ต้นน้ า พรหมมินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทอง 
เตชินตรัย กาญจนารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
ถิรวัฒน์ สิริสัณห์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
ทฤฆนนท ์สุมนะเศรษฐกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญทอง 
ทัตเทพ หลักเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทอง 
เทียนกมล ทองคง มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทอง 
แทนฤทัย ยะโสธร ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญทอง 
ธนกร ต้ังเจตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ธนกร อรรถเวชกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 

ธนดล รัตยาภาษ ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทอง 
ธนิสร อรรถเวชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ธรณ์ เล็กสุขุม ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ธรณ์ธันย ์ปรีชาติวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลวัดเสมาเมือง เหรยีญทอง 
ธรรมรักษ ์กอสกุลธรรม ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ธฤษณุธัช กร่ิมใจ ประถมศึกษาปีที่ 4 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี เหรยีญทอง 
ธัชชยั ขวัญแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
ธัชพล จิรรัตนโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เหรยีญทอง 
ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทอง 
ธันยธร เจิ้ง ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธีทัต โอสถศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 

ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ธีรภัค โกมลมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ธีรภัทร ศิวพรอนันต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทอง 
เธียร ครุพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทอง 
นพรุจ บุบผาสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทอง 
นพรุจ ศิริปุณย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรยีญทอง 
นภรักษ์ ตันตระเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 5 สตรีศรีน่าน เหรยีญทอง 
นภหิรัณย์ สถิรประภากุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญแผนกประถม เหรยีญทอง 
นรกิตต์ิ สุทธินรเศรษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
นอคุน ตันติวิเชียร ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
นาดา รัชกิจพิพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 
บุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 จิตรลดา เหรยีญทอง 
บุริมนาถ เกียรติขจรฤทธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์ปอลคอนแวนต์ เหรยีญทอง 
ปภังกร เปาเล้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทอง 
ปภังกร สุววัชรานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 

ปภังกร อยู่ยงวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 
ปภาวรินศ์ แก้วกันยา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทอง 
ปยุต ศรีสารคาม ประถมศึกษาปีที่ 3 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญทอง 
ปราบดา บุญปาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานุกูลนาร ี เหรยีญทอง 
ปรีชากร ยาสมร ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ปัญญ์ แซ่จาง ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
ปัณณวิชญ์ บุญทวี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทอง 
ปาณัช โชติวิทยารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทอง 
ปาณัสม ์จินดานุวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมอุดมศึกษา เหรยีญทอง 
ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 
ปารพิม อัตตาหกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา เหรยีญทอง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปุณณพัชร ์ลักษณ์สุวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 

ปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดาแม่พระ เหรยีญทอง 
ปุณย์รตี ทิชินพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุมิตรา เหรยีญทอง 
พงษภัทร รุจิโรจน์อ าไพ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสกลนคร เหรยีญทอง 
พชร อัศวผดุงสิทธิ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
พรภวิษย์ พฤฒารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
พรลภัส แซ่ซั่ว ประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
พสิษฐ์ พัวสันติกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
พสิษฐ์ โภครุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทอง 
พัฒนแสง พินิจพิชิตกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
พัทธดนย์ เพ่งพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
พัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทอง 
พันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลระยอง เหรยีญทอง 
พัสกร จิรรัตนโสภา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลยะลา เหรยีญทอง 
พาวรรธน ์สงเคราะหพ์านิช มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทอง 
พิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทอง 

พิชามญชุ ์พันธุ์เพ็ง ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 
พินท์แพร มาตย์วังแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทอง 
พิรัตน์พนธ์ ป่ินทองน้อย ประถมศึกษาปีที่ 2 สองภาษาลาดพร้าว เหรยีญทอง 
พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทอง 
พีรวิชญ ์ศรีภัทราพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทอง 
พีรวินท์ อธิประยูร ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ภัคภูมิ อุดมพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
ภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 
ภัทรดนัย ปัญญาคม ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทอง 
ภัทรพร เธียระวิบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญทอง 
ภัทรพล เลาลัคนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทอง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ภัทรพล อ าไพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทอง 

ภัทรภณ ธนพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา เหรยีญทอง 
ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทอง 
ภัทรานิษฐ์ แก้วม ี ประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนไชยวิทยา เหรยีญทอง 
ภาม ชูทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
ภาวัต เลิศสุกิจจา ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ภิญญาพัชญ์ ซิมธวัธชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
ภีม สว่างวัน ประถมศึกษาปีที่ 4 ปิยบุตรศึกษากร เหรยีญทอง 
ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทอง 
ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ภูภัฎ จิระกิตติวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทอง 
ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทอง 
ภูมิพิรัชย พันพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ภูเมฆา เค้ามงคลกิจ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลพิษณุโลก เหรยีญทอง 
ภูริชญะ สุขสว่าง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทอง 
ภูริญ กิตติจิตต์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทอง 
ภูริพัฒน์ บุญชู ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 

ภูวิศ ศรีภัทราพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทอง 
มนัสนันท์ ปัญญาสุ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญทอง 
มิยูกิ ซาโต้ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทอง 
มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมอุดมศึกษา เหรยีญทอง 
เมธวิน จันทร์ทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทอง 
ยชญ์ขพันธ์ สายชล ประถมศึกษาปีที่ 4 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญทอง 
ยศวร บุตรประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทอง 
รณกร ราชบุรี ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 
รพีพัทธ์ รัตนเตมีย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
รสิตา เพ็ชร์วรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทอง 
ระรินตา เอี่ยมเอก ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญทอง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
รัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 

วงศกร มาลาลักษม ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทอง 
วชิรวิชญ ์กิจคุณาเสถียร ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
วชิรวิทย ์อังคทะวานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
วรนน จุธากรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทอง 
วรภาส มีจิตรไพศาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 บุรีรัมย์พิทยาคม เหรยีญทอง 
วรัท เมฆาสุวรรณด ารง ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
วริทธิ์ ส่งศร ี ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
วริศ ศักดิรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เกษมทรัพย ์ เหรยีญทอง 
วริศ สุวรรณชาตรี ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
วสวัตต์ิ ระวังวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลยะลา เหรยีญทอง 
วิรัฬพัชร ์สังข์ทิพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทอง 
ศวัส เลาห์อุทัยวฒันา ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ศิทธา ตันติกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
ศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทอง 

ศิวนาท ทนงจิตร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอ านาจเจริญ เหรยีญทอง 
ศุภกฤษ เลียวสกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
ศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่งอรุณ เหรยีญทอง 
ศุภณัฐ จ าปาเหล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมวัดหนองแขม เหรยีญทอง 
ศุภณัฐ บุญช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญทอง 
สพล ไม้สนธิ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ เหรยีญทอง 
สรวิชญ์ เฮงสุวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 
สวิตตา เชื้อล ี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทอง 
สาธุ มีแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
สิรภพ ขาวพลัด ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทอง 



 

     กรณุาแจง้ความจ านงเพื่อเขา้รว่มพธิีมอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มนีาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
สิรวิชญ ์พิพิธธนาบรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 

สิรวิชญ ์ลิมป์แสงศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เหรยีญทอง 
สิรวิทย เฮงสุวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทอง 
สิริณัฎฐ์ ขาวเอีย่ม ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
สิริณัฏฐ์ ข าสุข ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทอง 
สุกฤต ประเสริฐโชค ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
สุกัญญา สุขประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทอง 
สุภกิณห์ นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทอง 
สุภัสสรา ทิพย์มณ ี ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทอง 
สุภาวิดา บูรณะเวชหลิม ประถมศึกษาปีที่ 3 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทอง 
สุวรรณภูมิ จันทร์คง ประถมศึกษาปีที่ 4 บูรณะร าลึก เหรยีญทอง 
อคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทอง 
อนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
อนวัช เจียรจรูญศรี ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
อภิวิชญ์ ชาญณรงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทอง 
อมลณัฐ โกฏิชนม ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทอง 
อรณิชชา ราญฎร ประถมศึกษาปีที่ 2 บูรณะร าลึก เหรยีญทอง 

อริศรา จรูญธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 สกลราชวิทยานุกูล เหรยีญทอง 
อริสรา จิรชัยกิตติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทอง 
อริสรา รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 
อัครชัย จุลมูล ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทอง 
อัครวินท ์สินประสูตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
อัทธเศรษฐ ์กนกวุฒิธ ารง ประถมศึกษาปีที่ 6 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL เหรยีญทอง 
อัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทอง 
อาชวรรถ ชินวสุสิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จิตรลดา เหรยีญทอง 
อิทธิกร บุบผาสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทอง 
อิสรีย์ สังขพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทอง 
เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทอง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กชพร ดีมีชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต เหรยีญเงนิ 

กชพร ธรรมรงค์กุล ประถมศึกษาปีที่ 6 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญเงนิ 
กนก ศิริลัภยานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
กนต์ธร เหล่าด ารงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
กรณ์ สว่างทรัพย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
กรณ์ สิริธนกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
กรฤต เกียรติธนพร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสกลนคร เหรยีญเงนิ 
กรฤต อรุณศิริกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
กรัณ คล้ าชื่น ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุตรดิตถ์ เหรยีญเงนิ 
กฤตภาส กูลสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
กฤตภาส พรเจริญโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
กฤตเมธ วรสาร ประถมศึกษาปีที่ 5 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญเงนิ 
กฤตเมธ สมศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 
กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
กฤติน ศรีสันติสุข ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
กฤติน อธิปัตตานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 

กฤษ ธรรมมารักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อมาตยกุล เหรยีญเงนิ 
กฤษตฤณ ตฤณตระการ ประถมศึกษาปีที่ 4 นานาชาติบลูมส์เบอร่ี หาดใหญ่ เหรยีญเงนิ 
กวิสรา คูรัตนศิลป์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 
กศิเดช วิสัยชนม ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
กษมา ศิริลัภยานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
ก้องภพ วชิรแพทย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ก้องภพ อริยพฒันพร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลระยอง เหรยีญเงนิ 
กัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
กัญญาพัชร หยู่หนูสิงห ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
กัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญเงนิ 
กันต์ อัยยกานต์ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กันต์กนิษฐ์ วรรละออ ประถมศึกษาปีที่ 4 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญเงนิ 

กันตภณ ตราหยก มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
กันตวัฒน์ ตลอดภพ ประถมศึกษาปีที่ 3 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
กันติชา คุณาปกรณ์การ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญเงนิ 
กันตินันท์ มณีพราย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม เหรยีญเงนิ 
กานต์ชุดา ณ ล าปาง ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
กานต์ธเนศ เนตรประภิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
กิตติพศ ตันตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เหรยีญเงนิ 
กิตติพิชญ์ ผิวนวล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
กิรณา โพธพิันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญเงนิ 
ขวัญชนก สรรณ์ไตรภพ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
ขัมน์ อรุณศิริวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เซนต์ดอมินิก เหรยีญเงนิ 
เขมจิรัสย ์วังสัตตบงกช ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
คณตพศิน ธาคาก ิ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
คณพศ ถิ่นหนองจิก มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
คณพศ ธนบุญรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 

คณพศ เอกตระกูลเกษม ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
คณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญเงนิ 
คณิติน เลี่ยงโรคาพาธ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
คณิศร แก้วเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
คณิศร ศรวิชัย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
คุณัชญ์ กิจสนาโยธิน ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญเงนิ 
จงรัก จันโท ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
จันทรรัตน์ โชคถาวร ประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา เหรยีญเงนิ 
จาฏุพัจน์ สู่คง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
จิณณะธรรม ค าศรีสุข ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเวียงป่าเป้า เหรยีญเงนิ 
จิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
จิดาภา รัตนถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

จิรกร มูสิกพรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
จิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
จิรภาส กิตติจินดาวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา เหรยีญเงนิ 
จิรวัฒน์ อมรโอภาสเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
จิรเวธน์ มธุรสเมทนี ประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา เหรยีญเงนิ 
จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
จีซู ยุน ค าวิลัยศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
จีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์อนุสรณ์ เหรยีญเงนิ 
จุฑาดา ด ารงค์ชีพ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
เจตนิพัทธ์ เจอืบุญ ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา เหรยีญเงนิ 
เจตนิพิฐ อวยชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
เจ้าใจ เหล่าลุมพุก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ฉัฐฏกาน กงสะเด็น ประถมศึกษาปีที่ 2 เทศบาล 4 มหาราช เหรยีญเงนิ 
ฉันท์ชนก ทรงศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศบูรพา เหรยีญเงนิ 
ฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 

ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
ชณัฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ชนจันทร์ โสภี ประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
ชนตน นิรัติสัยไตรรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ชนะชนม ์รัตนมังคลานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญเงนิ 
ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
ชนาธิป ศรีเริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญเงนิ 
ชนิสรา พุกบุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
ชยพล น่ิมโวหาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ชยานันท ์โชติปฎิเวชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
ชยุต หล่อวิจิตร ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ชวกร ชาตะวะส ุ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 

ชวินท์ สิทธิราช ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ชวิศา ธรณธรรม ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ชัชพิสฐิ อภิโชติพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 กรพิทักษ์ศึกษา เหรยีญเงนิ 
ชัยชล เฮงสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 แก่นนครวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ชัยธชั ตันประวัติ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ชัยวริษฐ ์ชัยพฒัน์ธนโชติ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
ชิติพัทธ์ ชยัมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เหรยีญเงนิ 
ชุติเทพ ออ๋ง ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
เชาวน์ชนม ์รัตนมังคลานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญเงนิ 
โชติพงษ์ ชูรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีสิริเกศ เหรยีญเงนิ 
เซน สัตตะนิชญ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศรังสิต เหรยีญเงนิ 
ฌิณสภัคต์ ทองมี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครปฐม เหรยีญเงนิ 
ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญเงนิ 
ฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ฐานิดา อัตประชา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

ฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
ฐิติพร โทเ้ป๋า ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ณดล ศุภาดารัตนาวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อุดมวิทยา เหรยีญเงนิ 
ณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
ณธกร ทีปกรสุขเกษม ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลชลบุรี เหรยีญเงนิ 
ณธรรศ ปราบพาล ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ณปราชญ์ ตัณมุขยกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญเงนิ 
ณภัทร จารุรัชตพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
ณภัทร ชัยกมลภัทร ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
ณภัทร ณพิชญ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 6 เสนพงศ ์ เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณภัทร สมิทธิกร มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญเงนิ 

ณภัทรา สุภัคชูกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านเรียน ภ. ดี สังกัด สพป เขต 1 เหรยีญเงนิ 
ณรัก ศักด์ิศรีบวร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ณัช กอตระกูลสิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญเงนิ 
ณัชชา ดาวเรือง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
ณัชชา เวชปรีชา ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
ณัชชา ศิริพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
ณัชชา แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
ณัชชา หันช่อ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุทธินอนุสรณ ์ เหรยีญเงนิ 
ณัชพล ต้ังศรีสกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 ศุภลักษณ์ เหรยีญเงนิ 
ณัชภัค คนใจซื่อ ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 
ณัฏฐชัย ไม้สุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม ประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัยกระบี ่ เหรยีญเงนิ 
ณัฏฐพัชร ์ฐานเจริญกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 สกุลศึกษา เหรยีญเงนิ 
ณัฏฐาวลัญช์ แต้มช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
ณัฐกร อุรุพงศ์พิศาล มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 

ณัฐกันต์ แสงนิล มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 
ณัฐชานันท ์พวงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
ณัฐณิชา ค าวัง ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 
ณัฐณิชา เซียห้วน ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
ณัฐณิชา บุญสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญเงนิ 
ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ณัฐพัชร ์รูปสุวรรณกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 เตรียมอุดมศึกษา เหรยีญเงนิ 
ณัฐยาน์พัชร ช เมืองใหม ่ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ณัฐศิวัช ทองส่ง ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ณัทกร สุขจีระเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณิชชา รัชตะทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 จิตรลดา เหรยีญเงนิ 

ณิชชา วโรภาษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
ณิชวดี กาญจนโฆษิต มัธยมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
ดนยกร จันทร์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
ดรัส วรรณสารเมธา ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ดลวริทธิ์ ศิริชัย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครปฐม เหรยีญเงนิ 
ด้วยเกล้า หนักแน่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ตนุภัทร ภูริวัฒนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ตรีทเศศ อ่ าทุ่งพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทองประสาทเวทย ์ เหรยีญเงนิ 
ตัสนีม มู่เก็ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เหรยีญเงนิ 
ตุลยดา แย้มยิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญเงนิ 
ทวิช ดิเรกพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 
ทักษอร วงษ์กวน ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสระบุรี เหรยีญเงนิ 
ทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครปฐม เหรยีญเงนิ 
ทัศนัย พื้นผล ประถมศึกษาปีที่ 2 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 
ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 

แทนคุณ สุขเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม เหรยีญเงนิ 
ธชธน ลีละวฒัน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก าเนิดวิทย ์ เหรยีญเงนิ 
ธนกร พุ่มโพธิงาม ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ธนกฤต รังสฤษฎ์พิพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
ธนนนท์ คินธร ประถมศึกษาปีที่ 5 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
ธนนันท์ คินธร ประถมศึกษาปีที่ 5 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
ธนบดี วรกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น เหรยีญเงนิ 
ธนบดี สีห์โสภณ ประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ธนพนธ์ รัตนะธาดา ประถมศึกษาปีที่ 4 รักษ์วิทยา เหรยีญเงนิ 
ธนภรณ์ ทวีสุข ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธนภัทร ทองค า ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 

ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ ์มูลกว้าง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 เหรยีญเงนิ 
ธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
ธนสมณ ต้ังธนะพงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 โชคชัยหทยัราษฏร ์ เหรยีญเงนิ 
ธนเสฏฐ ์นาเมืองรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ศุภลักษณ์ เหรยีญเงนิ 
ธนะพฒัน์ จันทร์เด่นดวง ประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัยรังสิต เหรยีญเงนิ 
ธนัช พงษเ์ลาหพันธุ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ธนัช หวานกิจเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญเงนิ 
ธนัญชัย ปัญญา ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
ธนัท ก้องเกียรติกมล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครพนม เหรยีญเงนิ 
ธนาภา เกตานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญเงนิ 
ธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหรยีญเงนิ 
ธรรศ ธารทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
ธรรศธรณ์ ภูมิมาศ ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ธราเทพ คงทวีเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

ธฤญ รักธรรมานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
ธวัลรัตน์ รัตนถาวร ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ธัญ มิ่งแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ธัญญรัศม์ เรืองธีรสันติ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
ธัญพร ทองด ี ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
ธีร์ ครุพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ธีร์จุธา จันทนู ประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญเงนิ 
ธีร์ธวัช ทพิย์รส ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลพังงา เหรยีญเงนิ 
ธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธีราทัต ฟูพงศ์ศิริพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 

ธีริศรา เลาหุไรกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 
นนทกร สุขล้น ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
นนทวัชร ์หอสุวรรณานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
นภัทร แสงสง่าศรี ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
นรภัทร แท่นมณี มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 
นรุตม์พัชร ์ลักษณ์สุวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
นวภูมิ ค้าธัญญมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
นวันธร จรรยาพูน ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
นวิยา ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
นัทธมน บุญช านาญ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
นัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
นันท์นภัส กังวิวรรธน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เหรยีญเงนิ 
นันท์นภัส หลงขาว ประถมศึกษาปีที่ 3 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 
นิตา จงไกรจักร ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยา เหรยีญเงนิ 
นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 

นิรดา พันธุรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยา เหรยีญเงนิ 
นิลยา แสงโสภาพรรณ ประถมศึกษาปีที่ 6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญเงนิ 
นิวาริน วิโนทัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
นีนญาดา บุญตานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
บรมคุณ หลาบหนองแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
บรมภัค หลาบหนองแสง ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
บรรณพล จิตรปราณี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญเงนิ 
บุญพิทักษ์ เกียงเอยี ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญเงนิ 
บุรพร เรืองแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
บุริศร์ วังอนานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 เหรยีญเงนิ 
บุวรลักษณ์ เตชะศิริโชคมงคล ประถมศึกษาปีที่ 4 เพ็ญบุร ี เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปณชัย โชคถนอมทรัพย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญเงนิ 

ปณิธ ิสุนันท์ก่ิงเพชร ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
ปทิตตา โอฬารวณิช ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เหรยีญเงนิ 
ปธานิน ต้นผล มัธยมศึกษาปีที่ 4 สตรีศรีน่าน เหรยีญเงนิ 
ปภัสสิริย์ โมคลานิวัจ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ปภาวลิน วายุพา ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านไม้เรียบ เหรยีญเงนิ 
ปภาวิน ทฤษณาวดี ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
ปรมะ ตั้งศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล เหรยีญเงนิ 
ปรมัตถ์ มณีสุธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
ปรวีร์ อ่ าสุริยา ประถมศึกษาปีที่ 2 พิชญศึกษา เหรยีญเงนิ 
ประภัสสร วิจิตรวรวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร ์ เหรยีญเงนิ 
ปราณภัทร แสนแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญเงนิ 
ปริชญา สิทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ปริญญ์ กันทวัง ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่องฟ้าซินเซงิวาณิชบ ารุง เหรยีญเงนิ 
ปรินทร์ ขานทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
ปริยาภัทร เลาวหุตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม เหรยีญเงนิ 

ปรียากร คงพิพิธ ประถมศึกษาปีที่ 5 จิตรลดา เหรยีญเงนิ 
ปวริศา บัวแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
ปวเรศ ศิริวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
ปวเรศ อินนุพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญเงนิ 
ปวีณภัทร กาญจนเนตยานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
ปัญกร จินตนะกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
ปัญญวัตร ชวนนอก ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขานาร ี เหรยีญเงนิ 
ปัณณทัต ตันเรืองพร ประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 
ปัณณธร จูรัตนากร ประถมศึกษาปีที่ 3 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เหรยีญเงนิ 
ปัณณวิชญ ์เหล่าเราวโิรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
ปัณณวิชญ ์อึ้งจุติวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปาณิสรา แก้วสระแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เหรยีญเงนิ 

ปานปรีย์ สิตะโปสะ ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
ปารณีย์ หอสุวรรณานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
ปาลิดา ก่องดวง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
ปิยธิดา ศรีคงคา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
ปิยะพัชร ต้นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม เหรยีญเงนิ 
ปิยะรงค์ สนธิเศวต มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
ปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
ปุญญพัฒน์ บุญยังอยู่ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลบ้านเด็ก เหรยีญเงนิ 
ปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลปราจีนบุรี เหรยีญเงนิ 
ปุรัณ ประเสริฐไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เหรยีญเงนิ 
พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลยะลา เหรยีญเงนิ 
พงศ์พศิษฐ ์ส่งสวัสดิ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
พงศ์ศรัณ หวังง าทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญระยอง เหรยีญเงนิ 
พงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 

พชร ธาคาก ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
พชรภณ พริ้งเพราะ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
พรภวิษย ์พวงเรือนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พรฤทธิ์ แซ่เจยีง ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
พร้อม เสริมศักด์ิศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญเงนิ 
พริมา พิพฒัน์นราพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญเงนิ 
พสชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
พสุชา เหมินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญเงนิ 
พัชรพร อยูเ่จริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
พัชรพล กิจจะอรพิน ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
พัชรากร จันเสนี มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พันธุ์ธัช ณ พัทลุง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

พิชชานันท์ ถาวรสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เหรยีญเงนิ 
พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์วิทยา เหรยีญเงนิ 
พิชญะ ทองสุก ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญเงนิ 
พิชญะ บุญมี ประถมศึกษาปีที่ 5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 
พิชญาภา จินดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พิชญุตม ์จีระธวัชชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พิชามญชุ์ คงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
พิมพ์ญาดา ไกรนรา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
พิมพ์นารา สุตังคานุ ประถมศึกษาปีที่ 5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พิมพ์รภัช คงเครือพันธุ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญเงนิ 
พิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญเงนิ 
พิรชัช อังคณาวรกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญเงนิ 
พิเศษ ถึงแสง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 

พิสิษฐ์ วรรณมโนมัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
พีรณัฐ จันระวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
พีรวัส หิรัญประเสริฐวุฒ ิ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
พีรวิชญ์ ตาลาน ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญเงนิ 
พีรวิชญ์ สุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุพราชวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
พีรวิชญ ์เหล่ากุลวาณิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 
พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี เหรยีญเงนิ 
พีระพงษ์ ต๊ะวงศ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
แพรวา ฮอนด้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ภพธรรม กอมสิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ภฤศ ฉิมวัย ประถมศึกษาปีที่ 2 สกุลศึกษา เหรยีญเงนิ 
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ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 

ภัฐธีรา รัตนะคุณชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
ภัทรพล เกตุแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
ภัทรพล บางระพิมลพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญเงนิ 
ภัทรพล รัตนกาย ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 
ภัทรพล สมพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครปฐม เหรยีญเงนิ 
ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลก าแพงเพชร เหรยีญเงนิ 
ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
ภัทรียา ศรีทิพย์สุโข ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
ภาคภูมิ แดงรัตนวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญเงนิ 
ภาคิน ภควัตศิตานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อรรถมิตร เหรยีญเงนิ 
ภาณุชาญ ช่วยประสาทวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
ภาสวุฒิ ณ นคร มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี เหรยีญเงนิ 
ภูกิจ ศักด์ิสิทธิกร ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ภูธณัฐ กรพิทักษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
ภูมิรพี อยู่พูนทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญเงนิ 

ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล ประถมศึกษาปีที่ 6 ไผทอุดมศึกษา เหรยีญเงนิ 
โภไคย โภคาทรัพย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุตรดิตถ์ เหรยีญเงนิ 
มงกุฎ บุญธปัญญา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 
มติมนต์ พรหมปลอด ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านควนเนียง เหรยีญเงนิ 
มีเกียรติ ต้ังสัจจสว่างกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
เมธาพร โสภาจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
เมวิน น้อมน าทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
ยุทธศาสตร ์จิตอารีย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญเงนิ 
รชต ศรีโกตะเพชร ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
รดิศ มั่นเจริญพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
รวินกร ยั่งยืน มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
รวิภาส พันธุ์อนุรักษ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญเงนิ 

รวิภาส ภาณุเจต มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เหรยีญเงนิ 
รัชชาพงษ์ กองสุข ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญเงนิ 
รัชพล พุทธานุ ประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศสายไหม เหรยีญเงนิ 
รัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญเงนิ 
รัฐณพีร์ หมอนจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
รัตนสิน สินธนบดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
รินรดา ไชยวาณิชย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 
รินรดา ณรงค์วณิชย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 
รุ่งไพลิน กองจันดา ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
วงศกร ชัยประเสริฐศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
วงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล ประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา เหรยีญเงนิ 
วชิรวัฒน ์อังคทะวานิช ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
วชิรวิทย์ วีระสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
วรท เชาว์บวร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญเงนิ 
วรพล ช่วยบ ารุง ประถมศึกษาปีที่ 4 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ เหรยีญเงนิ 

วรากร เหมจินดา ประถมศึกษาปีที่ 5 ปากพนัง เหรยีญเงนิ 
วรากร อิงคยะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
วราเทพ อุดธรรมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
วราวุฒิ จันทร์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
วริชช์ เชื้อสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
วรินทร น่ิมสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญเงนิ 
วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
วัชรวิชญ์ หนูสลุง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
วาวิน วิชญวิเชยีร ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
วิชญะ วงศ์แสงประทีป ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสระบุรี เหรยีญเงนิ 
วิฑัญญู อร่ามแสงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญเงนิ 

วิวิศน์ ธเนศมณีกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุธีธร เหรยีญเงนิ 
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญเงนิ 
ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง ประถมศึกษาปีที่ 5 นานาชาติ เซาทเ์ทิร์น หาดใหญ่ เหรยีญเงนิ 
ศรัณย์ภัทร ยาใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
ศรุดา ศรีสารคาม ประถมศึกษาปีที่ 5 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญเงนิ 
ศศิพัทธ์ ศิริอ าพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
ศศิวิมล ศิวพรอนันต์ ประถมศึกษาปีที่ 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 
ศิรวิทย์ บุญชูวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลบ้านเด็ก เหรยีญเงนิ 
ศิรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรียาภัย เหรยีญเงนิ 
ศิริกานดา บัวบัลลังก์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเพชรบุร ี เหรยีญเงนิ 
ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญเงนิ 
ศิริวิชญ์ ศิริอักษร ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
ศิวกรณ์ โฆษวิฑิตกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อินเตอร์เนชั่นแนล ไพโอเนียร์ส สคูล เหรยีญเงนิ 
ศุภกร คงประพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
ศุภกร ยาวขันแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลพิษณุโลก เหรยีญเงนิ 

ศุภกฤษฎ์ิ พิทักษ์วงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
ศุภทิน โอฬา ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญเงนิ 
ศุภมงคล หม่ันขีด มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
ศุภฤกษ์ คงประพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญเงนิ 
ศุภฤกษ์ ศิวิลัย ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
ศุภิสรา เนียมทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก าแพงเพชรพิทยาคม เหรยีญเงนิ 
เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธิน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลแพร ่ เหรยีญเงนิ 
สกุลทิพย์ เฉลิมลาภวรบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญธนบุร ี เหรยีญเงนิ 
สฐิภพ วงศ์วัชรานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญเงนิ 
สตางค์ สิงห์ทวีศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา เหรยีญเงนิ 
สมัชญ์ ไม้สนธิ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
สรรเพชญ เอี๊ยวประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศรีบุณยานนท์ เหรยีญเงนิ 

สรวิชญ์ สระมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
สหธัญ ประมงค์ ประถมศึกษาปีที่ 5 บูรณะร าลึก เหรยีญเงนิ 
สิญานันทน์ ผจงเสาวภาคย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สฤษดิเดช เหรยีญเงนิ 
สิตา ตั้งมานะกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
สิทธินนธ์ เจียรพันธุ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
สิปาง ลือชูวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 กวางตง เหรยีญเงนิ 
สิรดนัย ลิมปิโชติพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญเงนิ 
สิรวิชญ ์กาญจนคีรีธ ารง ประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา เหรยีญเงนิ 
สิรวิชญ์ แก้วเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
สิรวุฒิ อัศวรุจิกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
สิริกร วงศ์พายพัไพบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญเงนิ 
สิรินุช ศรัทธาบุญ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญเงนิ 
สิริภากร เหล่าศรีรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญเงนิ 
สิริยากร มัคคภิญโญ ประถมศึกษาปีที่ 5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญเงนิ 
สีหราช วังริยา ประถมศึกษาปีที่ 3 ฤทธิยะวรรณาลัย เหรยีญเงนิ 

สุชญา บูรพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
สุชัญญา วิริยะอมรพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนนทบุรี เหรยีญเงนิ 
สุชาวล ีส้มเขยีวหวาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
สุดแสนรัก เผ่าภคะ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
สุทธิกานต์ กริชจนรัช มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบ็ญจะมะมหาราช เหรยีญเงนิ 
สุทธิธาร สุวรรณนพคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญเงนิ 
สุพิชชา บุญสอน ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
สุภัชชา สุภาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญเงนิ 
สุรุจ มหัทธนพรรค ประถมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 
สุวิจักขณ ์อุไรพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
สุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค ประถมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญเงนิ 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
เสฎฐวุฒิ เสวตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 

โสภณ พุ่มไสว มัธยมศึกษาปีที่ 2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 
โสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญเงนิ 
หน่ึงฤทัย ไชยราช ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญเงนิ 
อชิตพล โพธิ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
อชิรญา ด าริห์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญเงนิ 
อติวิชญ์ สุภัคชูกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนแก่นวิทยายน เหรยีญเงนิ 
อธิปพัฒน์ เอี่ยมผอ่งใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
อนวัช ตันนิกร มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญเงนิ 
อนุชิต จันทแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
อนุยุต จันทร์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
อภัสสิริญ ไผทจินดาโชติ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
อภิชา จันทรสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตเทศบาลนครระยอง เหรยีญเงนิ 
อภิมงคล ธงสิบเจ็ด มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เหรยีญเงนิ 
อรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ ประถมศึกษาปีที่ 2 มารีย์วิทยา เหรยีญเงนิ 
อริยะ ธรรมกันมา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญเงนิ 

อัครวัสส ์ไผทจินดาโชต ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญเงนิ 
อัญชัญ องค์ศรีตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญเงนิ 
อัยยะภัทร ขอบเขต มัธยมศึกษาปีที่ 5 อุตรดิตถ์ เหรยีญเงนิ 
อัลเบิร์ต วัฒนานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
อัสวณี จุฬาธรรมกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญเงนิ 
อาภาพิชญ์ พรหมหิตาทร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) เหรยีญเงนิ 
อาร์ซีญ่า บูละ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญเงนิ 
อุดมฤกษ ์พุทธคุณสกุลพร ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญเงนิ 
อุษณีย์ เลี่ยวตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญเงนิ 
เอฎา อดัมสแซค มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญเงนิ 
ไอริณ อินทรทัต ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์ปอลคอนแวนต์ เหรยีญเงนิ 

 



 

กรณุาแจง้ความจ านงเพือ่เขา้รว่มพธิมีอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กชกร ต๊ิบหน่อ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 

กชพร อุรโสภณ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
กชวรรณ อาภรณ์ศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
กณิศา คงสงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
กนกไผท กาว ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
กมลจุฬา กฤดาญชลี ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสิงห์บุรี เหรยีญทองแดง 
กมลพีรญา เจริญกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
กมลลดา แก้วพวง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กรกฎ สุภัคชูกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลสวนสนุก เหรยีญทองแดง 
กรณ์ อัครานุพรพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
กรวรรณ พิพฒัน์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
กรวรินท์ ทาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โยธินบูรณะ เหรยีญทองแดง 
กรวิชญ ์ชัชชวลิตสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
กรินณกริช ตันมา ประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
กฤชณัท หว ู ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤชอร จูรานุกูล ประถมศึกษาปีที่ 2 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 

กฤตติกา รังสฤษฎ์พิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤตนัย ตันติพุฒิกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
กฤตบุญ ท้าวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีศรีน่าน เหรยีญทองแดง 
กฤตพร เสมอพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กฤตพล กีรติเรืองรอง ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤตพล เมนอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤตภาส ยามูล ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
กฤตภาส สาครตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
กฤตเมธ สุนีส ี ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
กฤตเมธ อังกูลภักดีกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยานุกูลนาร ี เหรยีญทองแดง 
กฤติยา โชคดีพาณิชย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กฤศ ฉิมวัย ประถมศึกษาปีที่ 3 สกุลศึกษา เหรยีญทองแดง 

กฤศ อุดมแก้วกาญจนา ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
กฤษฎ์ โสพล ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
กวินภพ ดิษสุนรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
กวิสรา อยู่ยงวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 4 BANGKOK PREP เหรยีญทองแดง 
กวีวฒัน์ ศรีประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
กษม ใช้คล่องกิจ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
ก้องเกียรติ ไตรพนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ก้องเกียรติ ว่องพฒุิพงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสระบุรี เหรยีญทองแดง 
ก้องภูภพ เกี๋ยงค า มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
กัญจน์ ชูวุฒยากร ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
กัญญ์รพี พลพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กัญญาณัฐ กลมสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
กัญญาณัฐ ทองสุข ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
กัญญณัท ศักด์ิวรเดช ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 

กัญญาภัค อินสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กัญญาวีร์ วิญญรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กัญญาวีร์ อ้วนไตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
กัณฑ์อเนก กุณฑียะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กันต์ธร เหล่าด ารงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
กันตพงศ ์พันธุ์ศิโรรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวณัณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
กันตพัฒน์ นิสภัครกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กันตภณ ประสานสุข ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
กันต์ระพี ค าอาจ ประถมศึกษาปีที่ 2 พระกุมารมหาสารคาม เหรยีญทองแดง 
กันต์ศมป์ รัชตะทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กันยาวีร ์เลิศจิรพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 

กัลยกร กาญจนชุมพล ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
กัลยภัค รักษ์ชูชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
กาจบัณฑิต นวลพุดชา ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ ่ เหรยีญทองแดง 
กานต์ธิดา ปาลรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญทองแดง 
กานต์มณี สันติโชติตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
กาย อริญชย์ กนกากร ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กายดี เพียรขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
กิตติกันตพงศ์ เขียวน้อย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
กิตติคม จองแก ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
กิตติธเนศ กองกาญจนาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เหรยีญทองแดง 
กิตติธัช บุญสุข ประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัยกระบี ่ เหรยีญทองแดง 
กิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
กิตต์ิพิพัฒน์ เรืองสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วาปีปทุม เหรยีญทองแดง 
กิตติยศ ตรุณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 

กีรติ ทาสีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วาปีปทุม เหรยีญทองแดง 
กุลชาต ต้ังวงษ์ไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรยีญทองแดง 
กุลนิติ บุตรชารี ประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญแผนกประถม เหรยีญทองแดง 
กุลปริยา ทองค า ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
กุลปรียา พันทะชุม ประถมศึกษาปีที่ 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญทองแดง 
กุลภัสสร์ นาฑีทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
กุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทองแดง 
เกล้าฤทัย กฤดาญชลี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสิงห์บุรี เหรยีญทองแดง 
เกื้อ เรืองเกียรติกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
แก้วเกล้า วัชรต้ังไตรรงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดสุวรรณ เหรยีญทองแดง 
ไกรวิษย์ ไกยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

 



 

กรณุาแจง้ความจ านงเพือ่เขา้รว่มพธิมีอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ขวัญจิรา พันทะชุม ประถมศึกษาปีที่ 4 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญทองแดง 

ขวัญชล สุวรรณข า ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ขวัญลดา จึงวิมุติพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ข้าวขวัญ ไชยบุร ี ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
เขมมิสรา ศรีพรหม ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
เขมรัฐ แสนพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
คคนะ สุธีบรรเจิด ประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
คงทอง ทองคง ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
คงสมิทธ์ ด าหนู ประถมศึกษาปีที่ 6 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
คณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
คมกริช ปรสันติสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
คุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
คุณธรรม วัฒนศิรางค์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ร่มไม ้ เหรยีญทองแดง 
คุณาสิน นิตยวัน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ฆรวัณณ์ สุทร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 

ฆฤณ เตชะนันท์นภัส ประถมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
จักรพงศ์ พันธ์น้อย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
จักรภัทร แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชัยวิทยา เหรยีญทองแดง 
จักริน ตลอดสุข ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
จักรินทร์ ถุงสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
จัตุรงค์ บุตรชา ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
จันฬ์เจ้าขา ทวีกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
จารุกร ลีสุรวณิช มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
จิณณพัชร รุ่งเรืองเจริญกิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านแพงวิทยา เหรยีญทองแดง 
จิณัฐตา จินา มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิชัยรัตนาคาร เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
จิดาภา วงษ์มอญ ประถมศึกษาปีที่ 6 บรรจงรัตน์ เหรยีญทองแดง 

จิตติพัฒน์ ศรีโพธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
จินต์จุฑา ชอบทางศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
จิรชาติ ศรีเมือง ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
จิรทีปต์ ศิลปอาชา ประถมศึกษาปีที่ 3 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL เหรยีญทองแดง 
จิรพัฒน์ สมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
จิรภัทร ยาวิรัชน ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
จิรภัทร เหล่าวีระโยธิน ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาเด็ก เหรยีญทองแดง 
จิรัชญา สุขเขตต์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
จิรัชญา สุขล้น ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
จิรัฏฐ์ กิตติรัชพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เจริญศิลป์ เหรยีญทองแดง 
จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์ดอมินิก เหรยีญทองแดง 
จิรัฏฐ์ สุขสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนนทบุรี เหรยีญทองแดง 
จิรัฏฐ์ เอื้ออภิสิทธิว์งศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
จิรัฐติกานต์ พลไชย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สายมิตรศึกษา เหรยีญทองแดง 

จีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
จุฑารัตน์ แสวงจิตร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
เจณิชน์สา ภูหงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอนแก่นวิทยายน เหรยีญทองแดง 
เจเดน ริคเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุร ี เหรยีญทองแดง 
เจตภัค พิมณุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสะเกษวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เจนกิจ ภูสะพาน ประถมศึกษาปีที่ 5 ชลประทานวิทยา เหรยีญทองแดง 
เจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา เหรยีญทองแดง 
เจษฎากร ทวนชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
เจษฎากร เผ่าปฏิมากร มัธยมศึกษาปีที่ 5 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญทองแดง 
เจษฎากร อรินค า มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ฉวีวรรณ วารีรุทธเขต ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ฉัตรชนก รุจิโรจน์อ าไพ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสกลนคร เหรยีญทองแดง 

ชญาณ์นันท ์ศรีหาบุตร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ชญานิศ เรืองตัณฑวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ชญานิศา พัฒนศิริมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ชญานิษฐ์ สุวรรณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชญานี วันเพ็ญ ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
ชนธัญ รักจะโป๊ะ ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
ชนน์ชนก สวนดอกไม้ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ชนมน ไชยวาณิชย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ชนมน พัทธวีรกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 
ชนะภัย สุพัฒน์โชติวัต ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ชนัญชิดา ไม้หอม ประถมศึกษาปีที่ 6 ราชินีบน เหรยีญทองแดง 
ชนัญชิดา สุขไชยะ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล เหรยีญทองแดง 
ชนัญภรณ์ ลิ่มเซ่ง ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ชนันธร บุญอินเขียว ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ชนันธร ศรีเสมอ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เหรยีญทองแดง 

ชนากานต์ ศรีอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เหรยีญทองแดง 
ชนิกานต์ แรงกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชนิดาภา ยอดยิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เฉลิมขวัญสตร ี เหรยีญทองแดง 
ชนินทร์ ขาวพ่วน มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เหรยีญทองแดง 
ชยกร ไชยพันธุ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ชยพล จันทร์พร ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชยุต เอกโรจนกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชลพินท์ุ เอ่งฉ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ชลสิทธิ์ อภิลาศมงคล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ชลากร คงวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ชวกร ทองเลี่ยมนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

ชวกร ศรีเริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
ชวนากร คงเกิด ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลปัตตานี เหรยีญทองแดง 
ชวัลกร สุขไชยะ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสตูล เหรยีญทองแดง 
ชวัลวิทย ์จรัญศิริไพศาล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ชวัลวิทย ์ต้ังวงศ์ศิริ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ชวัลวิทย ์ประเสริฐเวชกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ชวัลวิทย ์พรหมประดิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สมถวิล หัวหิน เหรยีญทองแดง 
ชวินธร กีรติสุนันท์พร ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
ชวิศ ชัชชวลิตสกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ชัญญานุช พิบูลย์สวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ชัยณรงค์ ทิพย์มณ ี ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ชัยภัทร อึ้งสิทธิพูนพร ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ชาคริยา วุฒิยาสาร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ชาคริยา หมวกทองค า ประถมศึกษาปีที่ 3 ราชินีบน เหรยีญทองแดง 

ชาญเมธา กิจบ ารุงลาภ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
ชานน แก้วกันยา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ชาลิสา วรรณโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
ชินดนัย ตระการฐานณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ชิษณุชา จิโรจน์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ชิษณุพงศ์ ทวีสุขศิริ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ชิษณุพงศ์ รักวงษ์ไทย ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชิสา เพชรขจ ี มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ชีวิชญาน์ ชัยชนะ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปราโมชวิทยารามอินทรา เหรยีญทองแดง 
ชุติมณฑน์ กองแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
โชคชัย ชูพาณชิสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
โชติกา เกตุช ู มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธดิานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 

โชติกา พวงเงินสกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
โชติกา ลาภชัยเจริญกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
ฌานิภา สุภัคชูกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านเรียน ภ. ดี สังกัด สพป เขต 1 เหรยีญทองแดง 
ญาณภัทร จันทร์ฉาย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ญาณภัทร วรรณทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ญาณิดา ยานยา ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
ญาณิศา บาหลัง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ญาโณณัทฐ ์ถวัลย์เสรีวัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ญาดา โสภานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ฐานิดา คุ้มภัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สุทธินอนุสรณ ์ เหรยีญทองแดง 
ฐิตารีย์ บุณยัษเฐียร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ฐิติพันธ ์พฤฒิพิบูลธรรม ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลยะลา เหรยีญทองแดง 
ฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ฐิติวิช เอกกะยอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

ณชนก เซียวศิริกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลขอนแก่น เหรยีญทองแดง 
ณฐกร สุขประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 3 วิเชียรชม เหรยีญทองแดง 
ณฐนนท์ สมบัติบุญ ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ณฐพร ปัญญาสิริกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณฐศร ถิระพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ณฐานิธิ ์เทอดไพรสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณทมนพิสุทธิ์ ลาภณรงค์ชัย ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ณธกร วายุนิจ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ณธรรศ ญาณกิตต์ิกูร ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 
ณธรรศ บุญตานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ณธิดา ตัณมุขยกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณธีนนท์ ป้อมหิน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 

ณธีวิชญ ์วิวัฒน์กมลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
ณปภัช สังข์ถาวร ประถมศึกษาปีที่ 3 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณภัค เวชสุรียะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ณภัทร เจริญศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
ณภัทร ทองทรงกฤษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ณภัทร บวรนิรัตติศัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ณภัทร มิตรภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญทองแดง 
ณยศ นุชฉัยยา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ณฤต อุชุปาละนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทองแดง 
ณวินดา สินสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญทองแดง 
ณวิปรียา สินสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญทองแดง 
ณัช สุรคัมภีรานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พิชญศึกษา เหรยีญทองแดง 
ณัชชา มโนภินิเวศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณัชชา เหล่าบรรเทา ประถมศึกษาปีที่ 6 มารีย์อนุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
ณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ประถมศึกษาปีที่ 2 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

ณัชชารีย ์สันติพงษ์ไพบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
ณัชพล ฤกษ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัชพัฒน์ ลี้ไพโรจน์กุล ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฎฐวิชญ์ กอเกิดพาณิชย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อินเตอร์เนชั่นแนล ไพโอเนียร์ส สคูล เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลยะลา เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐณิชา กาญจนคลอด ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐณิชา ภาณุเจต ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐนิต์ิ ดีอ้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ณัฏฐวศา ค าแผลง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 



 

กรณุาแจง้ความจ านงเพือ่เขา้รว่มพธิมีอบเหรยีญรางวลั TMC ครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณัฐกฤตา โวหาร ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เหรยีญทองแดง 

ณัฐกฤตา สุดหนองบัว ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ณัฐกานต์ ธนะสมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทองประสาทเวทย ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐกิตต์ิ เจิ้ง ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ณัฐชนน ฐิติวุฒิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ณัฐชนน ทั่งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ณัฐชนันท ์ถนอมวาจามั่น ประถมศึกษาปีที่ 3 อรรถมิตร เหรยีญทองแดง 
ณัฐชา ทองแป้น ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ณัฐณิชา จงอริยะกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดาแม่พระ เหรยีญทองแดง 
ณัฐณิชา นิภากุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐณิชา รักบ ารุง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเปี่ยมรัก เหรยีญทองแดง 
ณัฐธยาน์ ทั่งทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐธัญ กาวาฮารา ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐนันท ์คู่สกุลนิรันดร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ณัฐนันท์ ชวนนอก ประถมศึกษาปีที่ 3 สุขานาร ี เหรยีญทองแดง 

ณัฐนันท์ วรรละออ ประถมศึกษาปีที่ 6 ศรีสว่างวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐปคลจ์ วิพัธครตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
ณัฐปวีณ์ ฉัตรจินดารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐพงศ์ บุญสิน ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ณัฐพงษ์ พรหมกร ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพลับพลาชัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐพัชร ์เชื้อกิตติศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ณัฐพัชร์ ภาณุเตชะ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐภัทร กาวาฮารา ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณัฐวรรณ เม่นเผือก ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐวลัย จงจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณัฐวิภา โกนุทานุรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 

ณัฐวุฒิ หมั่นขีด มัธยมศึกษาปีที่ 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ณัฐสิทธิ ์แพทย์เพียร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลก าแพงเพชร เหรยีญทองแดง 
ณิชา โสภานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ ประถมศึกษาปีที่ 4 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ณิรัฐ พงษ์สนิท มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ดนยา คงคาลิหมีน ประถมศึกษาปีที่ 2 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
ดนัยเทพ เรือนแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
ดนัยพัชร ์เหลืองพัฒนผดุง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ดลย์สรธัช จตุรงคโชค ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
เด่นทักษ ์เชิดสัตยานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศศึกษา เหรยีญทองแดง 
แดเนียล เจมส์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
ตติวัฒน์ มะโรหบุตร ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 

ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ตฤณ ต้ังศรีสกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 ศุภลักษณ์ เหรยีญทองแดง 
ตักษณ กุลเถกิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โชคชัยกระบี ่ เหรยีญทองแดง 
ตุลธร ยงประยูร มัธยมศึกษาปีที่ 5 โพธิสารพิทยากร เหรยีญทองแดง 
ตุลธร ศรีดอนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ตุลยพล ลีลาสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
เตชิต เตชสุนทรกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
เตชิส ชัยศรี ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ททฐยศ พชรพงศ์พลิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทองแดง 
ทรรณรต มณีสม ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ทรรศอร ปัญญาพวก ประถมศึกษาปีที่ 3 มารีวิทยากบินทร์บุรี เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ทวีรัฐ ถาวรยศนนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 

ทองพันนา สุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
ทัตเทพ เทพบุรี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครปฐม เหรยีญทองแดง 
ทัตพล ปากปารา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ทิพย์ธารา ค าสม ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
ทิวัตถ์ แย้มแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดาแม่พระ เหรยีญทองแดง 
ที่หน่ึง ลิมปนาภา ประถมศึกษาปีที่ 4 HEADSTART INTERNATIONAL SCHOOL PHUKET เหรยีญทองแดง 
แทนคุณ รอดพ้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โยธินบูรณะ เหรยีญทองแดง 
แทนคุณ แสงสกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 สองภาษาลาดพร้าว เหรยีญทองแดง 
แทนบุญ โฉมยา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ธนกร งามสกุลพิพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลปัตตานี เหรยีญทองแดง 
ธนกร พรมเสน ประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต เกียรติเมธา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลตรัง เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต แก้วจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต เทียนไชย ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ประถมศึกษาปีที่ 4 บรรจงรัตน์ เหรยีญทองแดง 

ธนกฤต พิทักษา ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต พิพัฒน์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต ยอดกาหยี ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต วัฒนะจีรากร มัธยมศึกษาปีที่ 3 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ธนกฤต อัศวรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนชล วงศ์ทิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
ธนชัย ธัญญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์วิเทศชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
ธนโชติ นิลพานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ธนดล รัตโนภาส ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
ธนเดช เกศมณีโชต ประถมศึกษาปีที่ 6 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
ธนธรณ์ นิลจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธนพงศ์ เน่ืองสิกขาเพยีร มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 

ธนพนธ์ หริเลิศรัฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวทิยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนพร ชวนะสุนทรพจน ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์เอกตรา เหรยีญทองแดง 
ธนพร ธนโชติชัยกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 เฟื่องฟ้าวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธนพร วงศ์ชนะพิบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนพร สุขอุ้ม ประถมศึกษาปีที่ 3 อนบุาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ธนพร หลักบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนพัฒน์ รีชีวะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธนภร ปาละวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธนภร พลศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประถมศึกษาปีที่ 4 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธนภัทร มโนอิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ธนภัทร อัศวรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนภูมิ วิพลชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ธนวัฒน ์สมพงศ์พันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ธนวัฒน์ สิทธิชยั มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 

ธนวินท์ เบญจมาภา ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
ธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง ประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัยรังสิต เหรยีญทองแดง 
ธนัชญา เครือจิรายุส์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล เหรยีญทองแดง 
ธนัญชนก กว้างสวาสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 วารีเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
ธนัท รงค์บัญฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทองแดง 
ธนัทรัช วทานียเวช ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ธนันท์รัฐ จอนสมจิตร ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชัยวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธนาสรรค์ ค าดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ธนินท์ธร วุฒิธนาเศรษฐ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธนิสร จารุดิลกกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ธรณ์ธันย ์กันตอนันตพร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธรรมจักรกรี ต๋ันสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 

ธรรมธิดา กิตติถิระพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ธราเทพ ติยวรนันท ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ธราเทพ เทพอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
ธราเทพ นิลสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ธรานนท ์ลักษณ์ชยปกรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ ่ เหรยีญทองแดง 
ธรินภัชญ ์สุชาติพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธฤตวรรณ ชูแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ธวรรธ ใจค าวัง ประถมศึกษาปีที่ 3 เทศบาล7 ฝั่งหมิ่น เหรยีญทองแดง 
ธวัลพร วรสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 สารคามพิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ธัชทร ภัทรศิตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ธัญชนก ชินกาญจนโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ราชินี เหรยีญทองแดง 
ธัญเทพ อัศวบุญม ี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธัญพร แก้วนพกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 

ธัญยธรณ์ หลงขาว ประถมศึกษาปีที่ 5 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
ธัญรัตน์ ธีรวาทีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธันยนันท ์พูนบันดาลสิน ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ธิติ เจริญยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
ธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
ธีธัช กงสะเด็น ประถมศึกษาปีที่ 3 เทศบาล 4 มหาราช เหรยีญทองแดง 
ธีภพ คเชนวฒันะ ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธีภพ สกุลแพทย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ธีภพ สีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัสสัมชัญระยอง เหรยีญทองแดง 
ธีร์ ธัญไพบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธีรกานต์ ศรีวรขาน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครพนม เหรยีญทองแดง 

ธีรเดช พินิจผดุงธรรม ประถมศึกษาปีที่ 4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรติ ชมบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรทัศน์ จันทระ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ธีร์ธวัช พิมพา มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีร์ปกรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ธีร์ภวินท ์เหมือนเพชร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรภัทร บัวบาล ประถมศึกษาปีที่ 4 เสนพงศ ์ เหรยีญทองแดง 
ธีรภัทร์ มะลิวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ธีรภัทร ศรีมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เหรยีญทองแดง 
ธีรัชฌ ์ยิ่งเจริญภักดี ประถมศึกษาปีที่ 5 สุทธินอนุสรณ ์ เหรยีญทองแดง 
ธีรัตม ์ประพิณธัญโกศล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
เธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
นครินทร์ คงหนู ประถมศึกษาปีที่ 4 จ่าการบุญ เหรยีญทองแดง 
นงนภัส ลิขิตวรกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
นทีสิชณ ์สันติวิภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

นนทกร วังตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญวาทย์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นนทพัทธ์ วศินนิติวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เหรยีญทองแดง 
นนทยศ พชรพงศ์พลิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทองแดง 
นพธีรา จันทรคาต ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
นพรุจ ต้ังวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
นพรุจ สิริวัฒนผลกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กสากล เหรยีญทองแดง 
นภัส ธรรมกิจจาธร มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นภัส วินิจนันทรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) เหรยีญทองแดง 
นภัสนันท์ รณเกียรติ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
นภัสนันท์ สมศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
นภัสนันท์ สุเมธพิมลชยั ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 

นภัสวรรณ พัฒนาอิทธิกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
นรมน นุชพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
นรวิชญ์ วีระสกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสงขลา เหรยีญทองแดง 
นราเทพ วิไลรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
นราวิชญ์ พิกุลทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นราวิชญ ์อริยะวงศ์สกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
นวชนก เลิศบุญสุภา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
นวนที แหยมพรรนัย ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
นวียา ภาคภูมิกมลเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
นัซรีน ตาเหร ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
นัทธ์ชนัน ค้าธัญญมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา เหรยีญทองแดง 
นันทกร ประกอบกาญจน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
นันทกานต์ ศรีพานิช ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
นันท์นภัส พิมศร ประถมศึกษาปีที่ 6 สฤษดิเดช เหรยีญทองแดง 
นันท์นภัส รัตนมณีรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 

นันท์นภัส วรรณศิริ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
นันท์นภัส แสนสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
นันทนัช ทองอินต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
นันท์ลภัส ใจมอย ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
นันทวิชญ์ ภักดีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
นันทิช วุฒิวงศ์อังคณา ประถมศึกษาปีที่ 6 รักษ์วิทยา เหรยีญทองแดง 
นันทินี ซี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
นับจันทร์ จันทร์บุตร ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เหรยีญทองแดง 
นัยน์ปพร ไชยพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
นิติธร อินทะสะระ ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
นิติพัฒน์ อุดมผุย มัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีสิริเกศ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
นิธิพัฒน์ สุทธิสังข ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

นุตประวีณ์ ทองเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
เนติ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เนธิชชญาน์ิ พิบูลย์เกียรติกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
บงกชมาศ ตันกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
บรมกร วรรณสารเมธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
บริญ สุตารมจ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญทองแดง 
บัณฑิตา ทองสุก ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
บัรซูน ดอเล๊าะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
บุญชรัสม์ิ พิสิษธนวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
บุริศร์ อาทิตย์สาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
เบญญาภา สุดเกตุ ประถมศึกษาปีที่ 3 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
ปกป้อง สท้านวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปกรณ์ เชาวลิต ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ปกิตตา จุลพูล ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 

ปฏิญาภรณ์ ใสบริสุทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ปฏิภาณ แก้วพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ปฐวิชญ์ วชิรัคกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ปฐวี ศิริปทาวานิช ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ปพิชญา เชาวลิต ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ปพิชญา วายุพา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านไม้เรียบ เหรยีญทองแดง 
ปภังกร ต้ังธนาทร ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ปภาดา คู่สกุลนิรันดร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ปภาดา เลี่ยมเพชร ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
ปภาวรินท์ จันฮวด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญทองแดง 
ปภาวรินทร์ ศรีคล้าย ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
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ปภิญภัค วายุพา ประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านไม้เรียบ เหรยีญทองแดง 

ปภิณวิช เลขาวิวัชกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ปรเมษฐ์ พลคชา ประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านกลางเสลภูมิ เหรยีญทองแดง 
ปรัชญพนต์ พงศ์กระพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ปราณปวีณ์ พุกเป่ียม ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ปราณิสา ปัดถาวะโร ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ปริณดา พงศ์สุธนะ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทับทอง เหรยีญทองแดง 
ปริยฉัตร ศรีคงคา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
ปริษา อ่อนปาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานุกูลนาร ี เหรยีญทองแดง 
ปรีดาวรรณ ป่ินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปวริศ ชูทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลยะลา เหรยีญทองแดง 
ปวริศา เนียมทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
ปวริศา ป้ันศรีนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
ปวันพัสตร์ จ านงรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
ปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
ปองคุณ ยาสมุทร ประถมศึกษาปีที่ 3 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี เหรยีญทองแดง 

ปัญญดา ศรีสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
ปัญญ์ธรรม ทองพูน ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ปัณฑชนิต สอนตน ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลพิจิตร เหรยีญทองแดง 
ปัณณธร มูลกว้าง ประถมศึกษาปีที่ 2 สิ่นหมิน เหรยีญทองแดง 
ปัณณธร สถิรสัตยานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปัณณธร อนันต์กิตติเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ปัณณวรรธ สุวรรณพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ปัณณวัฒน์ พงศ์ศรีอัศวิน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ กองสะดี ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ กาเมือง ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปัณณวิชญ ์ลีละวัฒน์วัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 5 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 

ปัณณวิชญ ์วิพัธครตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 2 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
ปัณณวิชญ์ สุขผล ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลก าแพงเพชร เหรยีญทองแดง 
ปัทมพร ผลิโกมล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ปาณิศรา ช านาญศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 
ปานพิมพ์ ไพยรินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ปานรดา คล้ าชื่น ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ปาริณรัตน์ สาทะกิจ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ปาลิดา รงคพิชญ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
ปิติพร พรหมมา มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ปิติวัฒน์ กิจสมานมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตากพิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ปิยะฉัตร วงศ์นุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่เย็นวิทยา เหรยีญทองแดง 
ปุญญพัฒน์ พานิชกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
ปุญญวัจน์ งามเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 

ปุญญิศา พึงประภา ประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลสวนสนุก เหรยีญทองแดง 
ปุณญิศา ผึ้งน้อย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ปุณณภา ทองทรงกฤษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ปุณณภา ลิ้มธนาคม ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
ปุณณภา สังขดิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง เหรยีญทองแดง 
ปุณณวิช เจียวก๊ก ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ปุณยธิษณ์ วิริยอุดมศิร ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 ประโคนชัยวิทยา เหรยีญทองแดง 
ปุณยพัฒน์ คุณาธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ปุณยวีย ์ปิยะถาวรชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 กิติคุณ เหรยีญทองแดง 
ปุณยวีร์ สุชาติพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปุณิกา แย้มสังข์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 

ปุณิกา หอบรรลือกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาปัญญา เหรยีญทองแดง 
ปุริม ด ารงปัทมา มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทองแดง 
ปูณิกา ชัยอดิศัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
เป็นไท แตงอุทัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เปรม ณรงค์ตะณุพล ประถมศึกษาปีที่ 6 โพฒิสารศึกษา เหรยีญทองแดง 
เปรมาพัชร ์ศรีสินรุ่งเรือง ประถมศึกษาปีที่ 2 นานาชาติ เซาทเ์ทิร์น หาดใหญ่ เหรยีญทองแดง 
ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
ฝณแก้ว แก้วหล่อ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พงศธร ปรีชาหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
พงษ์พิพฒัน์ แซ่ซั่ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พชร พรเจริญโชต ิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
พรชิตา ตันติพุฒิกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา เหรยีญทองแดง 
พรนับพัน พลรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
พรไพลิน หอมสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุพราชวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

พรรภิตรา ฟักทองพรรณ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
พรลภัส บุญวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
พรสวรรค์ ทรัพย์อนันต์ชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
พรหมพิริยะ พลอยประไพ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เหรยีญทองแดง 
พร้อมขวัญ ยอดขยัน ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
พลอยพชร ทรัพย์พนาชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
พศุตม์ อวพรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
พสิษฐ์ นารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนนทบุรี เหรยีญทองแดง 
พัชร์จีรา พิสุทธิ์พิทยากุล ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
พัชรนันท ์วิเศษสมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 5 หัวหินวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พัชรมัย ภัทรวรวิศิษฏ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

พัชริดา คณานิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พัณณิตา พันธุ์พฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พัทธ์ เดชเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
พัทธกิตต์ิ เจริญเศรษฐกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 RUAMRUDEE INTERNATIONAL SCHOOL เหรยีญทองแดง 
พัทธนันท ์สถิรวงศ์วรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 เทศบาลสวนสนุก เหรยีญทองแดง 
พันวุธ ผูกอ้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุโขทัยวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
พิชญ์นรี อุสาห์มัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
พิชญา พิรีนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
พิชญา เลาห์อุทัยวฒันา มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
พิชญาภัค กุลศิโรรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
พิชญุตม์ คูโณปการ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
พิชาภัค ทองสุทธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
พิชามญชุ์ ไชยจิตต์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
พิฌาภัท เมฆพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุโขทัย เหรยีญทองแดง 
พิทักษ์พงษ ์ลิ้มไพบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 

พินทุเทพ โตวนิชย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ชนก เจริญศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
พิมพ์บุญ อุทัยรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 
พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ภัทร รัตนโรจน์สกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
พิมพ์มาดา เจริญคุณ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนนทบุรี เหรยีญทองแดง 
พิมพ์มาดา อภิเวสสะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พิมพ์วลัญช ์เพ็งเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 

พิยดา ชื่นเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พิศิษฏ์ เต็มธนานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
พิสิษฐ์ พันธุเ์พ็ง ประถมศึกษาปีที่ 5 อรรถมิตร เหรยีญทองแดง 
พีรณัฐ สัตตบุศย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
พีรดนย์ ศรีประสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
พีรพัฒน์ วงศ์เจริญวิชญ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เหรยีญทองแดง 
พีรภัทร ไพรอร่าม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
พีรภาส วัชรจิตต์กุล ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
พีรวิชญ์ ผ้าเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
พีรวิชญ ์เหล่าเราวิโรจน์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
พีรศิษฏ์ิ เหลืองอุไร ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญแผนกประถม เหรยีญทองแดง 
พีระวัฒน์ สิทธิทิม ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
พีระวิชญ์ หนูแดง ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
พุทธวัตร อันทะผาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เพ็ญพชิชา เถระพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 

เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
แพรวพรรณ สังข์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
แพรวา ค้ าชูชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ฟ้าคราม รักมณ ี ประถมศึกษาปีที่ 5 พญาไท เหรยีญทองแดง 
ภคพร วงศ์ผา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
ภคพล ลัดดาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภคภพ เชาวนพูนผล มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภควัต จินากุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ภควัต มัญชุไพบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ภคอร กุลเกษมปรีชา มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เหรยีญทองแดง 
ภภรกัญ วณิชย์วิสุทธิ์ชยั ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตละอออุทิศ ศูนย์ล าปาง เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ภรภัค สินแสงทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 

ภรภัทร น่ิมพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ภวิศ พฤฑฒิกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภวิษย์ บุญเวช ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ภสน จับบาง มัธยมศึกษาปีที่ 5 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เหรยีญทองแดง 
ภัคจิรา ยั่งยืน ประถมศึกษาปีที่ 2 เจริญสุขอุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
ภัครวรรธน์ พิศิฎฐะศิร ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
ภัควลัญชญ์ กิจน า ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ภัณฑิรา ศิริบรรณากุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
ภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีสิริเกศ เหรยีญทองแดง 
ภัทรคุณ ศรประสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ภัทรเดช แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภัทรพล ทัดเทียม ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภัทรพล อร่ามกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทองแดง 
ภัทรภร ม่วงแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 

ภัทรวรรณ เจิ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามเสนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภัทร์วรัญญา จิรังวรพจน ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ภัทรหทัย ยศปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลกันยานุกูล เหรยีญทองแดง 
ภัทราวดี สุวรรณรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ภัสสร์นราพร สุวรรณวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ภากร เลิศสุกิจจา มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ภาค พวงสอน ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ภาคย์ คณิตวรานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
ภาณพรรฒ โกฏิชนม ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เหรยีญทองแดง 
ภานรินทร์ เกียรติศิริถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ภาม สว่างวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปิยบุตรศึกษากร เหรยีญทองแดง 

ภาษิต เลิศสุกิจจา ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ภิญญ์พลอย มาตย์วังแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 ขจรเกียรติพัฒนา เหรยีญทองแดง 
ภิญญาพัชญ์ โพธิโ์ต ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
ภิญญาพัชญ์ รักสุข ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสระบุรี เหรยีญทองแดง 
ภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภีมพงษ ์เลี้ยงประยูร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
ภีมภัทร ติยะจามร มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ภีรดา มิตรภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรยีญทองแดง 
ภูเขา เลขะสมาน ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ภูตะวัน โพธิข์าว ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภูผา โชคพระสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เหรยีญทองแดง 
ภูผา นาคฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูมิใจ เธยีรธรรมจักร ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ภูมิรพี พันธุเมฆินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านพลอย เหรยีญทองแดง 
ภูริชญา สอสกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 BROMSGROVE INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND เหรยีญทองแดง 

ภูริชญา สุรวัฒนพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 
ภูริณัฐ ฐาปนะกิตติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ภูริณัฐ เตชะอ านวยพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทองแดง 
ภูริณัฐ สงบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญทองแดง 
ภูรินท์ บงกชมาศ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 
ภูรินท์ รังษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ภูริภูมิ สงวนวงศ์ขจร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เหรยีญทองแดง 
ภูริสา ใบยา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด เหรยีญทองแดง 
ภูวดล เเซโ่หล ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ภูวเดช ตันติสิทธิพร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 

ภูวิศ เจริญพานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
มณธวรรษ สาวะรักษ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยานุกูลนาร ี เหรยีญทองแดง 
มนภัทร ตลอดภพ ประถมศึกษาปีที่ 4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
มนัสนที ชูทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เหรยีญทองแดง 
มนัสนันท์ บุญเกิด ประถมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
มนัสนันท์ บุตะมี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร ประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
มรุเดช พงศ์อมรรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั เหรยีญทองแดง 
มาณิสา เรียนแจ้ง ประถมศึกษาปีที่ 5 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
มีน รัดแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยาระบบสองภาษา เหรยีญทองแดง 
เมกกะเอลด์ บิลล่าเต๊ะ ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
เมทิณี ทวีคง ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
โมคคัลลานะ คุ้มเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
ยอดลดา โคตรุฉิน ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ยัซมีน ตาเหร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห ์ เหรยีญทองแดง 

ยุทธิดา แสงศร ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
รชดา พลายด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
รชต ทรงปัญญาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก าแพงเพชรพิทยาคม เหรยีญทองแดง 
รชต บุญมีมีชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
รณกร อุตสาหะ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดรุณากาญจนบุรี เหรยีญทองแดง 
รเทพ เขมะเพช็ร ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
รพี จันทร์มณี ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
รพีคยศ ไวกัณสุรส ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
รมณ สิทธินววิธ ประถมศึกษาปีที่ 5 บรรจงรัตน์ เหรยีญทองแดง 
รมิดา ลิ้มธนาคม ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
รมิดา ลิมป์ไพบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
รมิดา สายทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญทองแดง 

รมิตา มั่นเจริญพร ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
รวิศชา มุขสง ประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
รวิสรา พรหมน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
รวีเกตุการณ ์เกตุการณ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนไก่เตี้ย เหรยีญทองแดง 
รัชชานนท์ งามพิง ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
รัชชานนท ์จึงวิมุติพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
รัชชานนท ์สงวนเกียรติ ประถมศึกษาปีที่ 5 บูรณะร าลึก เหรยีญทองแดง 
รัชนีภรณ์ ชูจิตร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
รัชพล ประจญศานต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เหรยีญทองแดง 
รัชพล เหลียวตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
รัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 
รัญชน์หทัย ศักด์ิแพทย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
รัฐธนนท ์อริยรัฐรังสี มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
รัฐระวีร์ สิมะโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 
รัฐโรจน์ ธ ารงโอภาส มัธยมศึกษาปีที่ 3 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 

รัฐศาลธ์ ศรีสาตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
รัฐศาสตร์ วงศ์เจริญวิชญ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เหรยีญทองแดง 
ราชัน ชัยนนถี มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
รุ้งริน ชิน ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลชลบุรี เหรยีญทองแดง 
รุจิภาส มโนภินิเวศ ประถมศึกษาปีที่ 5 อ านวยศิลป์ เหรยีญทองแดง 
เรืองสิทธิ ์เมธาชัยศิษฎ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ฤทัยฝัน สุมณฑา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
ลภัส ม่ันเจริญพร ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ลภัสรดา พึ่งแรง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ลภัสรดา วิรากรชยะกูร ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ลลิภัทร์ เฉลิมวุฒิศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ลิกอร์ ไชยพิมล ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เหรยีญทองแดง 

วงศธร ค าแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
วชิรญาณ ์ประไพวรรณ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เหรยีญทองแดง 
วชิรวัชร์ จ าฟ ู ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
วชิรวิช ไกรพิณดากุล ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลราชบุร ี เหรยีญทองแดง 
วชิรวุธ ตาลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วาปีปทุม เหรยีญทองแดง 
วรกฤศ พลอยศรี ประถมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
วรดร ณพิชญ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 4 เสนพงศ ์ เหรยีญทองแดง 
วรพงศ ์ลิ้มจ ารูญรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
วรพล วิริยะโกวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
วรพล อภิรักษ์คุณวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
วรพัทธ ์เจนจิตพรหิรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
วรภัทร์ วิริยะโกวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
วรเมธ วรุณโณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี เหรยีญทองแดง 
วรฤทัย ขัตติโย ประถมศึกษาปีที่ 5 มารดาอุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 

วรวรรธน์ อรรถพรพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
วรัญญา เบ้าเงิน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
วรัฎษ์ธยา เสริญสุขสัมฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
วรัทยา ลือศิริวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 3 สกุลศึกษา เหรยีญทองแดง 
วรันธร หลอดค า ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอ านาจเจริญ เหรยีญทองแดง 
วรากร พิริยศาสน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
วรางคณา ศุภกรพาณิชย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
วริญ เพชรม่ัง ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุราษฎร์ธานี เหรยีญทองแดง 
วริทธิ์ ลี้ยุทธานนท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
วริศรา เดชทุ่งคา ประถมศึกษาปีที่ 2 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
วศินี ถิ่นสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
วศินี วิมลศิลปวิญญู ประถมศึกษาปีที่ 6 อุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 

วัชรพงศ ์ปิตวิวัฒนานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พิชญศึกษา เหรยีญทองแดง 
วัชรพล บรรเจิดธนา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลพิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
วัชรา สมพร ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
วันมาฆะ อินมาสม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
วันสุ หิรัญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 5 แก้งคร้อวิทยา เหรยีญทองแดง 
วาทิตยา ลือศิริวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 3 สกุลศึกษา เหรยีญทองแดง 
วาสินี เพ็ญโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
วิชญ์วรัชญ ์ชุษณะโยธิน ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลแพร ่ เหรยีญทองแดง 
วิชญาพร วิวัฒน์ศิริพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
วิชิตา วาทีรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
วิวิศร ์ทรัพย์พนาชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
วิศลย์ แก้วแสน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 
วิศวะ จตุรภัทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
วิสสุตา ทวิชสังข ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิสุทธรังษี เหรยีญทองแดง 
วีรปริยา เรือนพระจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบบุญป่าซาง เหรยีญทองแดง 

วีรภัทร วงษ์ศรีรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
วีรศรุต นวลศิริ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
วีรสุ แก้วสัจจา ประถมศึกษาปีที่ 5 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา เหรยีญทองแดง 
วุฒินันท ์ตนประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เหรยีญทองแดง 
ศตธรรม์ แจ่มสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศรณปรัชญ์ ศิริอักษร ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
ศรัณย์ วันไชยธนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามัคคีวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ศรัณยพงศ์ ด าทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
ศรัณย์พัชร อัครพรเดชธนา ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ศรัณย์ฤทธิ์ กาญจนานุชิต ประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 เหรยีญทองแดง 
ศรัยฉัตร ปึงเจริญกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ศรีภูมิ สาครตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชลราษฎรอ ารุง เหรยีญทองแดง 

ศศิชาติ พวงเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุโขทัยวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
ศศิณัฎฐ์ จันทพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญศรีราชา เหรยีญทองแดง 
ศักดิพัฒน์ สุขเณศกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทพศิรินทร์ เหรยีญทองแดง 
ศิกานต์ ดวงเฉลิมวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ศิขฎาญค์ ไวกัณสุรส ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เหรยีญทองแดง 
ศิรดา อินดี ประถมศึกษาปีที่ 3 ขจรเกียรติศึกษา เหรยีญทองแดง 
ศิรสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) เหรยีญทองแดง 
ศิริมาพร รัตนศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ศิริลักษณ์ ชีวะอิสระกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญทองแดง 
ศิวะ มันตาดิลก มัธยมศึกษาปีที่ 5 ราชวินิตบางแก้ว เหรยีญทองแดง 
ศุกล อุไรพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ศุภกร ชินวัตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศุภกร เลิศอิทธิกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลบ้านบางเหนียว เหรยีญทองแดง 

ศุภกร อุไรพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
ศุภกรณ์ เงินเนตร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเชียงใหม ่ เหรยีญทองแดง 
ศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เหรยีญทองแดง 
ศุภกฤต ไกรเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศุภณัฐ กลัดสอาด ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสิงห์บุรี เหรยีญทองแดง 
ศุภณัฐ จินดาขัด มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 อุตรดิตถ์ เหรยีญทองแดง 
ศุภพงษ์ ใบอิสสระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศุภฤต บุญประวัติ ประถมศึกษาปีที่ 4 สิ่นหมิน เหรยีญทองแดง 
ศุภวิชญ ์ตรีสุขรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เหรยีญทองแดง 
ศุภวิชญ์ ธรรมลังกา มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีศรีน่าน เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ศุภวิชญ์ สิงห์หา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 

ศุภวิชญ ์สุธัญญวินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทองแดง 
ศุภวิฎ เสริญสุขสัมฤทธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
ศุภากร เจี่ยสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
ศุภิสรา แซ่อึ้ง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
เศรษฐวัชร อินกะโผะ ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
โศภิษฐา ประกอบการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
สกุลทิพย์ ไกรเลิศอัครพร ประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
สไบทอง ชัยแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาราวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สรรพวัต ณัชตา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สรวิชญ์ แตงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี เหรยีญทองแดง 
สรวิชญ์ พุ่มสีทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เหรยีญทองแดง 
สรวิชญ์ อินพยม ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
สรัลชนา เหล่าทองมีสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เหรยีญทองแดง 
สัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 

สัตตบุษย์ ชูเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
สาญ์วิกร แก้วอ่อน ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
สานฝัน ปัทมมงคลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยองวิทยาคม เหรยีญทองแดง 
สาริศา ครองศักด์ิศิริ ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
สิขรินทร์ แก้วกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เหรยีญทองแดง 
สิชา ลือชูวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 กวางตง เหรยีญทองแดง 
สิทธิพล ศรีนุกูล ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครราชสีมา เหรยีญทองแดง 
สิปปกร รัตนธน ประถมศึกษาปีที่ 5 ศรีธรรมราชศึกษา เหรยีญทองแดง 
สิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
สิรธีร์ ต้ังมานะกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี เหรยีญทองแดง 
สิรภพ จารุดิลกกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
สิรวิชญ ์ครองศักด์ิศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 

สิรวิชญ์ จันทศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สิรวิชญ ์เจริญศิลป์พานิช ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา เหรยีญทองแดง 
สิรวิชญ ์ศรีบุญเจริญชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมปัญญารัตน์ เหรยีญทองแดง 
สิรวิชญ ์สาทรสัมฤทธิ์ผล ประถมศึกษาปีที่ 5 เสนพงศ ์ เหรยีญทองแดง 
สิริภัทร ศุขมณี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล เหรยีญทองแดง 
สิริวิมล นันท์ธนะวานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เหรยีญทองแดง 
สุกฤษฏ์ิ วงค์อ๊อด ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เหรยีญทองแดง 
สุชัญญา สุวรรณแม่ง ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
สุชาดา ชัยชนะวรศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย เหรยีญทองแดง 
สุเชาว์ อัมภรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนบุาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
สุณัฏฐา นครชัย ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เหรยีญทองแดง 
สุดที่รัก เผ่าภคะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรยีญทองแดง 
สุทธิดา วัชราสิน ประถมศึกษาปีที่ 5 สฤษดิเดช เหรยีญทองแดง 
สุทธินันท ์เอี่ยมไพบูลย์พันธ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) เหรยีญทองแดง 
สุธาวดี ไชยเพชร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ เหรยีญทองแดง 

สุธาวี จันทร์เศรษฐ ี มัธยมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ เหรยีญทองแดง 
สุธีมา ล้อมพรม ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
สุประวีณ์ ขันธเสน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
สุปาณี มงคลสถิตย์พร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
สุพรรณิการ์ บุญอินเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 5 อุตรดิตถ์ดรุณี เหรยีญทองแดง 
สุวภัทร สุดโต ประถมศึกษาปีที่ 4 บุญเจริญวิทยา เหรยีญทองแดง 
สุวัชรา มิตรประยูร ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
สุวิจักขณ ์ตันวิวัฒน์เดช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
เสฏฐวุฒ ิอินทรประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร เหรยีญทองแดง 
หทัยชนก อัศวชนานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์อุปถัมภ์ เหรยีญทองแดง 
หริษฐ์ อรุณศิริกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์คาเบรียล เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
หิรัณย์ สิทธิศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 

อคิราภ์ สัตระ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
อชิรวัชย์ คงเทียน ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เหรยีญทองแดง 
อชิรวิศ มหิทธิกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี เหรยีญทองแดง 
อโณทัย สังขพ์ราหมณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
อดิเทพ ชเูฉลิม ประถมศึกษาปีที่ 3 เจริญสุขอุดมวิทยา เหรยีญทองแดง 
อติกันต์ อยู่ยงวฒันา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น เหรยีญทองแดง 
อติโรจน์ ต้ังกิจวรกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ เหรยีญทองแดง 
อธิภัทร จงบุญนะธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรยีญทองแดง 
อธิยุต โชครุ่งวรานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 จิตรลดา เหรยีญทองแดง 
อธิษฐพ์งษ ์อิสระภักดีธรรม ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุธีธร เหรยีญทองแดง 
อนรรฆ ติยวรนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
อนรรฆวี ชูจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ธีรธาดา พิษณุโลก เหรยีญทองแดง 
อนัญญา ทรงยศ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาราสมุทรภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
อนันตชัย ผสมทรัพย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อนันตญา อัครวิเนค ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี เหรยีญทองแดง 

อนุวัฒน์ คอนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วาปีปทุม เหรยีญทองแดง 
อภิชญา เมฆชมภ ู ประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหรยีญทองแดง 
อภภูิ สมบัติศิริเกษ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เหรยีญทองแดง 
อภิรตา รักราวี มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
อภิวัฒน์ สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
อรภชา จิตสุทธิภากร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ เหรยีญทองแดง 
อรรัมภา หลิง ประถมศึกษาปีที่ 4 เพ็ญบุร ี เหรยีญทองแดง 
อริย์ธัช ชิณพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ เหรยีญทองแดง 
อริยวิชญ ์ตรัยไชยาพร ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อรุษ พัทธวิภาส ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
อักษราภัค บุตรชา ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ เหรยีญทองแดง 

อัจจิมา โชควิริยะสัมพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
อัจฉรา ศรีชูทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา เหรยีญทองแดง 
อัฑฒวัชร ์เมธธีนวัฒน ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อันดา เพชรมณ ี มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
อันติกา ศรีทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรยีญทองแดง 
อัษฎางค์ องค์ศรีตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต เหรยีญทองแดง 
อาทิวราห์ พรมเสน ประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศศึกษา เหรยีญทองแดง 
อารยา คีรีรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อารยา แสงโสภาพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เหรยีญทองแดง 
อิสการดา วงศ์อัครวินท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส เหรยีญทองแดง 
อิสระ สุนทรโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เหรยีญทองแดง 
อุกฤษณ์ ตุลยกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เหรยีญทองแดง 
เอ็มเมอริก สุภาสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เหรยีญทองแดง 
เอื้อชชัญา ชาญน าสิน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเมืองราชบุรี เหรยีญทองแดง 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กชกร อยู่อิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 5 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 

กชพร บุญเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชมเชย 
กตพล ถือแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
กตัญญู ประสิทธิ์นฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) ชมเชย 
กนกพิชญ์ ยศพล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กนต์ธีร์ กองไพบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กมลพร โพธิ์ทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กรณ์พงศ์ รัตตนะไชยพร ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
กรณัฏฐ์ หาญพินิจศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุรินทร์ ชมเชย 
กรวิชญ์ จ าปา มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
กรวิชญ ์ตันมณีประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
กฤช สอนทรัพย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ชมเชย 
กฤตติน พุ่มทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
กฤตนัย ภิรมย์ฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กฤติธี อิ่มทอง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลก าแพงเพชร ชมเชย 
กฤติมา สีหาพรม ประถมศึกษาปีที่ 6 รักษ์วิทยา ชมเชย 

กฤษฎ์ สันติพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กฤษฎ์ิ บุญเอื้อเบญจมาส มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดอนบอสโกวิทยา ชมเชย 
กฤษฏ์ ธาราชีวิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมปัญญารัตน์ ชมเชย 
กฤษณ์บุญญารักษ์ กองวัฒนานุกูล ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) ชมเชย 
กฤษณพงศ์ ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
กฤษณะพงศ์ เซี่ยงหว็อง มัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชมเชย 
กวิตา แซ่ลิ่ม ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
กวิน กะนะหาวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
กษมา บริบูรณ์วิรีย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
กษิด์ิเดช เจริญวัฒโนภาส มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
กษิด์ิเดช เอื้อบุญส่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ก้องภพ วันแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ ชมเชย 

กอปรบุญ วิษโณภาส ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กัญจน์ รงคะศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์เอกตรา ชมเชย 
กัญจน์อมล สุทธิสุขศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 ขจรเกียรติพัฒนา ชมเชย 
กัญญ์วรา มีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุพราชวิทยาลัย ชมเชย 
กัญญ์วฤนท์ คุ้มพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
กัญญาภัค ธรรมคุณ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กัญญาภัค มงคลมะไฟ ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
กัญญาภัทร กมล ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กันตณัฐ ญาณแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม ่ ชมเชย 
กันตพัฒน์ แพทย์พงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
กันตภณ กีรติวิทยานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กันตภณ มุสิกลัด ประถมศึกษาปีที่ 6 รักษ์วิทยา ชมเชย 
กันตินันท์ ประโยชน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
กัลยรัตน์ ปีตะกูล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
กาญจน์ชนิตา วงศ์วิทยานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 

กานต์ดี เพียรขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
กานต์พนธ์ ทัศนะนาคะจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
กานต์สิริ พวงกุหลาบ ประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญศรีราชา ชมเชย 
กานต์สิรี ธารทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ ชมเชย 
กิตติธัช จันทรเดช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
กิตติภณ กาญจนปาริชาติ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
กิตติภพ อินท า ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเชียงใหม ่ ชมเชย 
กิตติภัค ล้วนมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
กิติพงศ์ กิตติเฉลา ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
กีรติ ปานรังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
กีรติกา กุลตังวัฒนา เพ็งพา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 

กีรติกานต์ ภวังคะนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
กีรติญาดา สแนยศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชมเชย 
กุลจิรา งานวิวัฒน์ถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
กุลนิภา ตรีบ ารุง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ชมเชย 
เกวลี ธรรมขันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบบุญล าพูน ชมเชย 
เกศกนก ดวนใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
เกศแก้ว มีสติ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ ชมเชย 
แกรนด์ หนูอักษร ประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ชมเชย 
ขวัญเกล้า หนักแน่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ขวัญทอง เกียรติชัยประสพ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ขวัญรวินท์ ปุณะปุง ประถมศึกษาปีที่ 2 โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง ชมเชย 
เขมจิรา โสมขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 3 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
เขมภัสสร์ เขาสูง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
คณศวัญ โชครุ่งวรานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 จิตรลดา ชมเชย 
คณาธิป ต้ังพูลผลวนิชย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ชมเชย 

คณาธิป สุขใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
คณิศร พานิชผล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
คมชาญ ขุนทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ชมเชย 
คุณัชญ์ ศุขมณ ี มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ฆณพงษ์ มณีศร ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฆฤณ ไกรสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 โพฒิสารศึกษา ชมเชย 
จณิตรา กิจบ ารุงลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลกันยานุกูล ชมเชย 
จักรินทร์ จงยิ่งเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
จิดาภา สัมมาถิรชัย ประถมศึกษาปีที่ 2 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
จิดาภา หิรัญ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
จิตตินันท์ จันทรวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
จิรดา โมแรน ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 

จิรทีปต์ พงษ์มุกดา ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
จิรพัฒน์ วรรณพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สังขะวิทยาคม ชมเชย 
จิรภัทร คงใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
จิรภิญญา จินาภิรมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
จิรภิญญา ทองทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
จิรวดี วินิยม ประถมศึกษาปีที่ 5 บุญเจริญวิทยา ชมเชย 
จิรวรรณ ก้อนทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 รักษ์วิทยา ชมเชย 
จิรวัฒน์ เนตรศร ี ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
จิรวัฒน์ ประภาเวทย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
จิรัชญา ลุ่ยจิ๋ว ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา ชมเชย 
จิรัชญา เอี่ยมส าอางค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
จีรวัฒน์ ภูดีปิยสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
จุติ บดินทร์อิทธิเดช มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
จูออน พาร์ค ประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์เอกตรา ชมเชย 
เจตน์สฤษฎ์ิ อุทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปิยะมหาราชาลัย ชมเชย 

โจนาธาน จอห์น เชอริยาฟารามบิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฉัตรตะวัน เกษมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฉัตริน ชีพชาญเดช ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ฉันฑ์พิชญา ตัณทวิวัฒน ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลกาญจนบุรี ชมเชย 
ฉันทิศา ทองปัญญา ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ชญาดา ยะปะนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ชญาดา เยาวพันธุ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 5 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ชญาดา อุชุปาละนันท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
ชญานิศ บุตรวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ชนเนษฎ์ บุญฮก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ชนวีร์ งามข า มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 

ชนัญชิดา เทศเรือง ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ชนัญชิดา พลศร ี ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลเชียงราย ชมเชย 
ชนัญชิดา อัครวิเนค มัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ชนัญญา แก้วภักดี ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ชนัดดา จิตสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา ชมเชย 
ชนากานต์ ชุ่มรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมเชย 
ชนากานต์ เตชสุนทรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ ชมเชย 
ชนิตพล ก านลมาศ ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ชนิสรา ฤดีกุลธ ารง ประถมศึกษาปีที่ 3 ราชินี ชมเชย 
ชมบุญ ปัญจมาพิรมย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา ชมเชย 
ชยธร อนันตวรางกูล ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา ชมเชย 
ชยพล ภัทรเมธาวรกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหินวิทยาลัย ชมเชย 
ชยพล แสงประทีป ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์ดอมินิก ชมเชย 
ชยรพ ตันฑวรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขจรเกียรติศึกษา ชมเชย 
ชยรัฐ หวังวีระ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 

ชรัณยภัทร์ หอมมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ชมเชย 
ชลดา ค าเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
ชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ ชมเชย 
ชลิญญา เต๋จ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
ชัชรินทร์ จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ชัยมงคล สุขสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครปฐม ชมเชย 
ชาติภูมิ แสงค า ประถมศึกษาปีที่ 5 นานาชาติสิงคโปร ์ ชมเชย 
ชาลิสา ขาวเมืองน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 3 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
ชาลีรัตน์ นุชนงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ชิยาอร กฤษณภักด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ชิษณุกุนต์ ศักด์ิศิริเกษมกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนนทบุรี ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ชุติกาญจน์ ทองสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 

ชุติกาญจน์ เย็ม ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
ชุติพนธ ์อดิศัยเผ่าพันธุ ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ชุติมน ชิณการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
โชติกา อรุณโรจน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
โซเฟีย บาตูเซ็ง ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ญาณิศา จิตรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุราษฎร์ธานี ชมเชย 
ญาณิศา ด ารงธรรมวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญธนบุร ี ชมเชย 
ญาณิศา อนงค์เลขา ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ญาณิสา เอี่ยมดีเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ชมเชย 
ญาธิดา ภาษิตนิรันดร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สยามสามไตร ชมเชย 
ฎุนรี ต้ังพิทักษ์ไกร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ฐปนวัฒน์ ชาล ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ฐปนัท ศรีจันทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น ชมเชย 
ฐานวัฒน ์โชติการัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 

ฐิตาพร พิทักษ์ผล ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ฐิติพงศ์ วิบูลรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ณคุณ แก้วเสน ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชัย ประถมศึกษาปีที่ 4 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
ณฐกมล ส าราญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณฐกร ค าเหลือ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ณฐกฤต สมรรคจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ณฐนันท์ ตัณฑวณิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณฐมน มานะบริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมปัญญารัตน์ ชมเชย 
ณพสิทธิ ์อร่ามเรืองสกุล ประถมศึกษาปีที่ 2 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
ณภัทร ฤกษ์สมบูรณ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณภัทร อยประสิทธิ์ผล ประถมศึกษาปีที่ 6 มารีย์อุปถัมภ์ ชมเชย 

ณภัทร เอื้อวงศ์วิไล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
ณรดา ธรรมานุธรรม ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ณัชชา สุทธินนท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณัชชา อัศวจารุพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์อุปถัมภ์ ชมเชย 
ณัชริญา พร้อมญาติ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ ชมเชย 
ณัญชพรรณ เลิศสาธิต ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ณัญชพัชร์ เลิศสาธิต ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ณัฎฐพล จีระสุขอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
ณัฏฐ์กชพร ฉัตรคุปต์ชนรดี ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณัฏฐกิตต์ิ หมีแสวง ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ณัฏฐชา ทองจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
ณัฏฐติการณ์ กล่ินทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมเชย 
ณัฏฐนันท์ เพ็งพันธ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ณัฐฏพล  วิสีปัต ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง ชมเชย 

ณัฏฐ์รดา กองไพบูลย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณัฐ สิริเรืองบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ณัฐกฤตา ฉินนานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ณัฐชนน ลิ้มจิระวัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 4 โชคชัยหทยัราษฏร ์ ชมเชย 
ณัฐดนัย ตันวาณิชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 
ณัฐธยาน์ นิลจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 
ณัฐธศักด์ พัฒนศิริมงคล ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญแผนกประถม ชมเชย 
ณัฐนนท์ วงค์สาย มัธยมศึกษาปีที่ 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ณัฐนรี ศรีมาลา ประถมศึกษาปีที่ 3 ศรีสว่างวงศ์ ชมเชย 
ณัฐพร ตันโชต ิ ประถมศึกษาปีที่ 5 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ณัฐพัชร์ กาละสงค์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ณัฐภัทร แซ่จอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 

ณัฐภัทร สุวรรณะ ประถมศึกษาปีที่ 2 พลวิทยา ชมเชย 
ณัฐภัสสร หอมจันทร์เดิม มัธยมศึกษาปีที่ 2 มาแตร์เดอีวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐภาค จุฑากรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
ณัฐวดี จันทร์เรือง ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดหนองคล้า ชมเชย 
ณัฐวรรธน์ ป่ินชุมพลแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 แย้มสอาด หัวหิน ชมเชย 
ณัฐวรรธน์ ศิริพานทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
ณัฐวรินทร์ ทองค า ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ณัฐวลัญช์ หลักเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณัฐวัฒน ์สัณฐิติกุลภัทร ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลชุมแพ ชมเชย 
ณัฐศิษย์ พ่วงไผ ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สุโขทัยวิทยาคม ชมเชย 
ณัฐิดา คเชนวัฒนะ ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ณัฐิดา จารุดิลกกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ ชมเชย 
ณัทภัค อินทฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ณิชชา สุทธินนท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ณิชนันท์ เตชะประสาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 

ณิชนันทน์ อัครานุพรพงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
ณิชมน พฤกษ์รังษี ประถมศึกษาปีที่ 6 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ณิชา บุญแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุตรดิตถ์ ชมเชย 
ณิชาภา แสงสว่าง ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ณิชาภา หิรัญสาลี ประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
เณศรา แย้มคล้าย ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ดรัณภพ พันธุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ดวงกมล ทิพย์สมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ดวงขวัญ บุญช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ดาเนียล ยือแร มัธยมศึกษาปีที่ 2 เดชะปัตตนยานุกูล ชมเชย 
ดิฐธนวัฒน์ จิตรภูเมืองปาน ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ไดกิ ฮาซาม่า มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทพศิรินทร์ ชมเชย 

ต้นน้ า โชติวิทยธานินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ติณณ์ ยิ้มไตรพร ประถมศึกษาปีที่ 6 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
ตุลย์ สัทธรรมนุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ตุลย ์หิรัญประเสริฐวุฒ ิ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
เตชิต กุลกัลยากรกมล มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
เตชิต เป่ียมแสง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเชียงใหม ่ ชมเชย 
เตชิต สุธรรมมา ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ทิตยาภรณ์ ฮองต้น ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ทีฆทัศน์ พงษ์ประยูร ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
เทวกรณ์ ผกาแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 พิชญศึกษา ชมเชย 
แทนกาย เหล่าลุมพุก มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชมเชย 
ธน พานเพชรสุขุม ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ธนกร กิตติรัชพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เจริญศิลป์ ชมเชย 
ธนกร ดาวดึงษ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชมเชย 
ธนกร หอบรรลือกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 

ธนกฤต จิรังดา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนกฤต ด าดวน ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ธนโชติ พลาภิกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
ธนบดี นนประภา มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ธนบดี สุขเกษม ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาชัยคริสเตียนวิทยา ชมเชย 
ธนพร ชาญศรีภิญโญ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
ธนพร ธรรมยศวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลพิษณุโลก ชมเชย 
ธนพล ตันตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชมเชย 
ธนภรณ์ พรมโสภา ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนภัทร จิตรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธนภัทร์ พรหมประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธนยศ กุค าอู่ ประถมศึกษาปีที่ 3 จ่าการบุญ ชมเชย 

ธนรัตน์ ห้าวหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธนวรรณ จิริวิภากร ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธนวัฒน์ โอว่เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ชมเชย 
ธนวิชญ์ จิตรรักษา ประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาล7 ฝั่งหมิ่น ชมเชย 
ธนัชญา ภูมิคง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธนัญญา ทองยิ้ม ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ธมนต์ชิตา หอมจะบก ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา ชมเชย 
ธมนวรรณ กาลานุสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มอ.วิทยานุสรณ ์ ชมเชย 
ธยานี ถวิลหวัง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธรณ์ธันย ์โรจน์วิรุฬห์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ธัญชนก สุขชิต ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธัญญธร โอวาท ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยา ชมเชย 
ธัญญ์นรี ธนะจิตต์สิน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธัญญพัทธ ์จิรายุสวิบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
ธัญญารัตน์ นันทะศรี ประถมศึกษาปีที่ 5 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชมเชย 

ธัญณิชา ตระกูลรังสิ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธัญพร สุคนธเวศ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
ธัญรดา โทธรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธัญรดี อภิโชติธนกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญบุร ี ชมเชย 
ธัญวิสิษฐ์ สัญญวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ธัญสิริ กันตรี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธันยพร ล้ิมมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 นานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล ชมเชย 
ธันว์ดา วิไลลักษณ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ธารรริน เทนสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธิติ ยีโหนด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธีธัช ศรไชย ประถมศึกษาปีที่ 5 ประสาทวิทยานนทบุรี ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ธีร์ นพเกตุ ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ชมเชย 

ธีร์ นันทส าเริง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชมเชย 
ธีร์ นามวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธีร์จุฑา สุวรรณพฤกษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ธีรธรรม ลี้ไพโรจน์กุล ประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ธีรภัทร ปรัชญาประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ธีร์มนธร แฝงวัด ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ธีราพร โชติชัยศรีสุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ธีะวัฒน์ ฉิมพิบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ชมเชย 
นครินทร์ วิเศษพานิชกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
นทีพัฒน์ ศรีเสมอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ชมเชย 
นนทพัทธ์ โกมลสวรรค์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
นนธวัช กุศลสงเคราะห์กุล ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
นพวงศ ์อภิรัตน์แสงศรี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นภศวรรณ ทนงจิตร ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอ านาจเจริญ ชมเชย 
นภสินธุ์ หะรารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 

นภัสกรณ์ เครื่องทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นภัสรพี ชัยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชมเชย 
นภัสวรรณ จันทะสอน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นรวิชญ์ จันจุติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
นรเสฏฐ์ จารุอารยนันท ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
นราธิป บรรดาศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ชมเชย 
นราธิป ไมตรีจิต ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชมเชย 
นราวิช บุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 อุตรดิตถ์ ชมเชย 
นราวิชญ์ เก้าแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
นราวิชญ์ คุณชู ประถมศึกษาปีที่ 2 พลวิทยา ชมเชย 
นวพล คุ้มเณร ประถมศึกษาปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
นวพล เจริญชัยชนะกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 

นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อุดมวิทยา ชมเชย 
นัธทวัฒน์ บุญตันตราภิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
นัธทวัฒน์ สิงห์ธนสาร ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
นันทพัทธ์ สง่าพงษ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
นันทภพ ทองอินต๊ะ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลแม่สรวย ชมเชย 
นันทิพัฒน์ อื้อตรีวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
นัศริน สุหลง ประถมศึกษาปีที่ 6 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
นิติธร พร้อมประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
นิตินันต์ จุฑาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมเชย 
นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ชมเชย 
เนตรดาว สิงห์สิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
เนตรฤทัย คงข า มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
บงกชนันทน์ แท่งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
บรรณวัฒน์ ลือชูวงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
บัซลาอ์ หยีราเหม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชมเชย 

บัลกิซ สาระกาสม ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
บุซรอ ขวัญคาวิน ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
บุญยกร บุณยะรัตเวช ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
บุณยภัทร ศิริสินสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
บุณยวีร์ หวานเน้ือ ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุณาศึกษา ชมเชย 
บุณยานุช จันทรจนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
เบญญาภา วงศ์รัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
เบญญาภา สูงขาว ประถมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชย 
ปกธรรม ทองพูน ประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ปณธร ไชยเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ชมเชย 
ปณาลี ลิ่มกตัญญู ประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปณาลี วงศ์ชนะพิบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 

ปทิตตา อังอติชาต ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเมืองราชบุรี ชมเชย 
ปภพ แสงดาว มัธยมศึกษาปีที่ 3 ราชวินิตบางแก้ว ชมเชย 
ปภพชัช นาควารินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ปภาพินท์ เจตวิเศษไพศาล ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุโขทัย ชมเชย 
ปภาวรินท์ สมฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชมเชย 
ปภาวิชญ์ วงค์อ่อน ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ ชมเชย 
ปภาวิน พัลวัล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ปภิณวิทย ์ปรสันติสุข ประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา ชมเชย 
ปภินวิช สารสอน ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ปรมาภรณ์ บุญเย็น ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ประวีธิตา ขันตีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร ์ ชมเชย 
ปรัตถกร เครือสนิท ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ปรัตถกร วงศ์สูง มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ปรานต์ปยุต ศรีสุขรัตนากร ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ชมเชย 
ปริญ ส่งศรี ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 

ปริตา ลิ้มรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ปรินทร เกตตะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปรินทร์ นวลศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชมเชย 
ปรินทร เน่ืองเกตุ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุราษฎร์ธานี ชมเชย 
ปริยากร วชิรเมธิน ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ปรียาวรรณ เงินหนู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปลายฝัน ปัทมมงคลชัย ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลระยอง ชมเชย 
ปวริศา อังอติชาต ิ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชมเชย 
ปวเรศ แคล่วคล่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ปองคุณ ร่วมรักพัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลพิษณุโลก ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ปองภพ วิศิษฏ์เกียรติชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชมเชย 

ปัจจุบันน์ ปัญจมาพิรมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา ชมเชย 
ปัญญพัฒน์ เปรียบปาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ปัณณธร ค าเเหง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ปัณณวิชญ์ ประยุทธสินธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
ปาณิสรา โกศลธนวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ปารเมศ ศุภโชคพุฒิกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 นครสวรรค์ ชมเชย 
ปารเมศ อังกูลภักดีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานุกูลนาร ี ชมเชย 
ปาลิตา ภัทรพันธุ์พงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ปิยณัฐ ธรรมชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
ปิยธิดา เกียรติเมธา ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตรัง ชมเชย 
ปุญญกัญจน์ ลักษณาทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญ ชมเชย 
ปุญญาณัฐ รัตนะคุณชัย ประถมศึกษาปีที่ 3 สกุลศึกษา ชมเชย 
ปุณฑรา วิจิตร ประถมศึกษาปีที่ 3 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
ปุณณภา เตชพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 

ปุณยาพร ชนะชัย ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น ชมเชย 
ปุณรดา เพ็ญประดับพร ประถมศึกษาปีที่ 2 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
เปรม ภักศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญวาทย์วิทยาลัย ชมเชย 
เปรมวาคริชจ์ หอมชะเอม ประถมศึกษาปีที่ 3 ทองประสาทเวทย ์ ชมเชย 
ไปรยา สุขใจ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลพิษณุโลก ชมเชย 
พงศกร เนตรประจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรีวิชัยวิทยา ชมเชย 
พงศ์กรณ์ โพธิ์คล้อย ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
พงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พงศ์ภรณ์ กุลเถกิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โชคชัยกระบี ่ ชมเชย 
พชร ราษฎร์นิยม ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พชร สุขศิริ ประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พชร อมรสมานกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครปฐม ชมเชย 

พชร อุปฮาด ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พชรมณ วิจารณ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พนธกร สัตตบุศย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พรชนก ขวัญนิมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
พรธิดา อภิรักษ์คุณวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชมเชย 
พรธีรา พรหมศร ี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พรนัชชา บุญส่งดี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พรปวีณ์ สร้อยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พรพิทักษ ์ศรศิริวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
พรหมสกุล เดชบุญญาภิชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หาดใหญ่วิทยาลัย ชมเชย 
พราวปวีณ์ ศิริมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชมเชย 
พฤทธิ์ ขุนปลาด ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี ชมเชย 
พลกฤต วิชัยค าจร มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศรีวิชัยวิทยา ชมเชย 
พลกฤต เฮงตระกูลเวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ชมเชย 
พลพิพชัน์ สุราฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 

พลพีร์ โลหะจรีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมเชย 
พลอยชมพู ด าผอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
พลอยประดับ สุดตา ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชมเชย 
พศวีร์ ประชุมรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลบ้านเด็ก ชมเชย 
พสิษฐ์ ทิพย์รส ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลพังงา ชมเชย 
พสิษฐ์พศ จารุอาภรณ์ประทีป ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
พัชชานันท ์อ่อนชมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
พัชรกันย์ จิโรชอารยะธนกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พัชรพงษ์ วินันท ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลราชบุร ี ชมเชย 
พัฒนศักด์ิ หาญกิจพงษ์พันธ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
พัทธ์ธีรา หอมมาก ประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาอุปถัมภ์ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พัทธนันท์ ชินอาจ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ชมเชย 

พาขวัญ พูลพุฒ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
พิชชากร สุขส าราญ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พิชชาภัทร์ ศรีเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
พิชญ์สินี เต็มธนานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
พิชญา อัมระปาล ประถมศึกษาปีที่ 4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
พิชญาภา ทองวเิศษ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
พิชญาภา ปอยสูงเนิน ประถมศึกษาปีที่ 2 เมธาพัฒน์ ชมเชย 
พิชญุตม์ จิตตาณิชย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พิชามญชุ์ นิลโชต ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
พิชิตภัทร์ สุดโต ประถมศึกษาปีที่ 2 บุญเจริญวิทยา ชมเชย 
พิตตินันท์ นิลดับแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
พิมพ์นารา เยาวพันธุ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
พิมพ์มาดา ปิติพัฒนะโฆษิต มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชมเชย 
พิมพ์มาดา เวชยันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
พิมลพัทธ ์ศิรินภารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 

พิรดาภร เงาด า ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
พิริยกร ติค า ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
พิสินี ประพิณธัญโกศล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
พิสิษฐ์ กกหอม ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
พีรพล สระแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุรินทร์ ชมเชย 
พีรวิชญ์ จันต๊ะสา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลพิษณุโลก ชมเชย 
พีระณัฏฐ ์อมรานันทกิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
พีระพัศ ปัญญาพวก มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปราจิณราษฎรอ ารุง ชมเชย 
พีรามิล สุธีรชูเกยีรติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โพฒิสารศึกษา ชมเชย 
พุฒดิศ เหล่าบัณฑิต ประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ชมเชย 
พุฒิ เศษธะพานิช ประถมศึกษาปีที่ 4 ศุภลักษณ์ ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
พุทธภัทร รัตนพิสุทธ์พันธุ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 

เพลงเช้า อินทฤทธิ ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุโขทัย ชมเชย 
เพียงรวีร์ จดจ า มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
แพรทอง วงษ์พินิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ฟ้าใส หลักเมอืง ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ฟุรกร ทาหา ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
เฟรันดา บุญเที่ยง ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
ภคพร เพ็งเภา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภคพร รักษากิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
ภควัช ธัญญาวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภควัต บุญสิงมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ภณพิสิษฐ์ อาจพงษ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมเชย 
ภวินทร์ ปัญจทรัพย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ภสกร เจริญวัฒน์อนันต์ ประถมศึกษาปีที่ 3 แสงทองวิทยา ชมเชย 
ภัคจิรา กองเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัคจิรา ทองสุทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ ชมเชย 

ภัคจิรา หินน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัควัฒน์ เกตุประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา ชมเชย 
ภัทรดา อ่องอนันตพงศ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภัทรนันท์ พิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ภัทรพล เกื้อด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ภัทรพล ภัทรพุทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา 2 ชมเชย 
ภัทรวดี ตีระศิริพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ภัทรานิษฐ์ ประกอบการ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
ภัทริศวร์ เวชกัลยามิตร ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ภาณุพงศ์ ไพรพฤกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
ภิชาพรรณ ณ พิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ภิญญาพัชญ์ ว่องพฒุิพงศ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสระบุรี ชมเชย 

ภิสฌาธรณ์ โสพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภูนัช ขันติวรธรรม ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
ภูบดินทร์ บ่อทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภูเบศ เอี่ยมละออ ประถมศึกษาปีที่ 4 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
ภูพิงค์ มีอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชัยวิทยา ชมเชย 
ภูมินันท์ บัวสิริพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภูมิพัฒน์ ชาญรส ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ภูมิพัฒน์ ป่ินรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ ชมเชย 
ภูมิพัฒน์ ไวสาริกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชัยนาทพิทยาคม ชมเชย 
ภูมิภัทร หนูทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมเชย 
ภูมิศิริ หวังภัทราวานิช ประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา ชมเชย 
ภูรวิช ปัญญาวชิโรภาส มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
ภูริช หลิมพัฒนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ภูริชญา ภูวธนานนท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อุตรดิตถ์ดรุณี ชมเชย 
ภูริชญา รัตนพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา ชมเชย 

ภูริต อัศวธีระ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลภูเก็ต ชมเชย 
ภูริทัต มั่นแน่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ชมเชย 
ภูรี แสงสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ภูษณ ภู่ธงชัยฤทธิ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชัยวิทยา ชมเชย 
มณีรินทร์ ป้อมแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดปากพระ ชมเชย 
มทินา เฉลิมศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 สุขานาร ี ชมเชย 
มนต์ธัช เฉลิมลาภวรบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญธนบุร ี ชมเชย 
มนัสนันท์ หงษ์ชูเกียรติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
มานิตา สุวรรณเก ประถมศึกษาปีที่ 3 เมืองวาปีปทุม ชมเชย 
มาร์ติน เบญจดารา ประถมศึกษาปีที่ 3 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
มาวิน ศีตะจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชวินิตบางแก้ว ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
มุฮ์ซิน หะยีหมัด ประถมศึกษาปีที่ 5 แสงศรัทธา ชมเชย 

เมธิกานต์ มงคลศิร ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทองประสาทเวทย ์ ชมเชย 
ยามาโตะ ดีวงกิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
ยุคล บัวเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
ยุทธพิชยั เยี่ยงยุทธพิชยั มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชมเชย 
โยธิน ศรีสุพรรณ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
รชต ก่อเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 MARMARA CHINDAMANEE SCHOOL ชมเชย 
รชตะ กาวิละ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
รณิศร แสนหลวง ประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชมเชย 
รตา มั่นเจริญพร ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
รพี บุตรมิตร ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
รมย์ธีรา จันทร์ประพาฬ ประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ชมเชย 
รวิภา ใหญ่นอก ประถมศึกษาปีที่ 5 เมืองวาปีปทุม ชมเชย 
รัชชานนท์ ศรีอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
รัชญ์ชวัล ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ชมเชย 
รัชตพล ต้ังกิจวรกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 

รัชพล ธรรมจาโร ประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
รัชพล อุตสาหะ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณากาญจนบุรี ชมเชย 
รัชวินวิภา ผาค า ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
รัศม์ณัฐนรี ตันติวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
รินรดา ไอยรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
รินรตา พรหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม ชมเชย 
ริวธาดา พรนิคม ประถมศึกษาปีที่ 4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
รุจิรา สมจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชมเชย 
ฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
ฤชุภัทร แก้วลาย ประถมศึกษาปีที่ 3 ประโคนชัยวิทยา ชมเชย 
ลภัสรดา สมศักด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ลลิตา ลลิตรัตนา ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ชมเชย 

ลีล่ี จอง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วชิรญาณ์ พุทธามาตย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปทุมเทพวิทยาคาร ชมเชย 
วชิรวิทย ์ประไพวรรณ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ชมเชย 
วชิราภรณ์ ป้อมป้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
วณิชชา ตันนิกร มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี ชมเชย 
วนิดา งานเกื้อกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วรกันต์ วิจิตรไพบูลย์สุข ประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ชมเชย 
วรนิษฐา กิ่งบัว ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วรรณรดา ทองจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
วรวลัญช์ วิมลศิลปวิญญู ประถมศึกษาปีที่ 4 อุดมวิทยา ชมเชย 
วรวิทย์ กาญจนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชมเชย 
วรัชญา ทองเบ้า ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วรัญชลี ตาลวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ชมเชย 
วราเทพ ทองค าน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 โพฒิสารศึกษา ชมเชย 
วราสร อุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 

วราสิทธิ์ เส้งเสน ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา ชมเชย 
วรินทร โกศลธนวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ชมเชย 
วรินทร ประไพวรรณ์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) ชมเชย 
วริศรา แสนสุด ประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ชมเชย 
วริษฐา ทวีสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
วัทนสิริ หล้าค า ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
วันชนะ แก้วแหวน ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง ชมเชย 
วัลลภา ภัทรพุทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา 2 ชมเชย 
วารุตา จันทร์ทองพูน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชมเชย 
วิรัลพัชร์กุล วัชระชุติมานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ศุภลักษณ์ ชมเชย 

วีรภัท โชคถนอมทรัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สองภาษาลาดพร้าว ชมเชย 
วีรภัทร วงศ์วิชยาภรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 เมธาพัฒน์ ชมเชย 
วีรยาภรณ ์วงศ์วิชยาภรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 เมธาพัฒน์ ชมเชย 
เวณิศตา ภูหงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอนแก่นวิทยายน ชมเชย 
ศกร มณีพรหม ประถมศึกษาปีที่ 5 พลวิทยา ชมเชย 
ศรันยาพัชร อรุณกางตา ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
ศรันยาภากร มังกรแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
ศริตวรรธน์ ต่อฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝา่ยประถม) ชมเชย 
ศรีจิตรา ตังตระกูล ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศศิกานต์ มูลหนองแวง มัธยมศึกษาปีที่ 5 วาปีปทุม ชมเชย 
ศศิรดา จริยะพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่งอรุณวิทยา ชมเชย 
ศิรวิชญ์ กันแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ชมเชย 
ศิรวิทย ์พานิชายุนนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตคริสเตียนวิทยา ชมเชย 
ศิรวุฒ กระบวนศรี ประถมศึกษาปีที่ 2 พระกุมารมหาสารคาม ชมเชย 
ศิรศิลป์ พัวพานิช ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสิงห์บุรี ชมเชย 

ศิรสิทธิ์ พานิชายุนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตคริสเตียนวิทยา ชมเชย 
ศิริณัฐกานต์ สุรวิทย ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศิโรตม ์สัทธาธรรมรักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
ศิวกร ลอยหา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี ชมเชย 
ศิวรักษ์ บุญสาลี ประถมศึกษาปีที่ 4 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
ศิวัช สินทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ศุกลวิชญ์ ประโคทัง ประถมศึกษาปีที่ 6 เมืองวาปีปทุม ชมเชย 
ศุทธนันท ์อินทร์แช่มช้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
ศุทธิกร เลิศฤทธิ์จรัสกิจ ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
ศุภกานต์ ประภากรรัตนา ประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ ชมเชย 
ศุภกิตต์ิ แพ่งกุล ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยา ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
ศุภชัญญา วงษ์อินทร์จันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ชมเชย 

ศุภณัฐ ธัญญานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทวีธาภิเศก ชมเชย 
ศุภวิชญ์ เขียวด ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญวาทย์วิทยาลัย ชมเชย 
ศุภสิน พัฒนเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
ศุภาพิชญ์ ดาวเรือง ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
ศุภิณัฏฐา เย็นบ ารุง ประถมศึกษาปีที่ 5 จิตรลดา ชมเชย 
โศจิรัตน์ เเซ่ส้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
โศภณ สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
สกรรจ์ ค าอักษร ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
สเตฟาน ชาติรัญ ประถมศึกษาปีที่ 6 พลวิทยาระบบสองภาษา ชมเชย 
สมิต เก้าเอี้ยน มัธยมศึกษาปีที่ 2 อนุราชประสิทธิ์ ชมเชย 
สรธัญ กันทะหงษ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ชมเชย 
สรรเพชร สุขอนันต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กิติคุณ ชมเชย 
สลิลา เพชรขจ ี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สาธิตา ซิมอาจิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สารัช ตันติธนวัฒน ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ชมเชย 

สินีนาฏ ข าสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 
สิรภพ มะลิวรรณ ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 พลวิทยา ชมเชย 
สิริกร เสริมทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลปราจีนบุรี ชมเชย 
สิริธนพร สุขแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สิรินดา ราชวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สิริภัสสร กัจฉัปนันทน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาราวิทยาลัย ชมเชย 
สิริยากร สุริยัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สิริรสา จุละจาริตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
สุกฤตตา สมบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห ์ ชมเชย 
สุชาวดี บานเย็น ประถมศึกษาปีที่ 4 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
สุณัฏฐา วงศ์รักวาณิชย์ ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุธีธร ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
สุทธิกานต์ ลิมปวัฒนะ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 

สุธาสินี ศรบุญทอง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
สุธิมา วงค์สวาสด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หนองไผ ่ ชมเชย 
สุปวีณ์ แสนธาตุ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
สุพิชญ์ญา อินทุสถิตยกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
สุพิชญา บุตรจินดา ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
สุพีรพงษ ์ขจรวงศ์ศรี ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลเวียงป่าเป้า ชมเชย 
สุภัสสรา สมหาญวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุโขทัย ชมเชย 
สุรภา พวงจิตร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
สุรเมศร ์โชคชัยสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลยั ชมเชย 
สุรยุทธนา ภาวัน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
สุวพิชญ์ ภู่เกตุ ประถมศึกษาปีที่ 2 เทศบาล7 ฝั่งหมิ่น ชมเชย 
สุวิจักขณ์ สุบิน ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
สุวิทย์ สิมศร ี ประถมศึกษาปีที่ 2 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
สุวิมล ชวาลไพบูลย ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ชมเชย 
หยวน ปิง อุย มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชมเชย 

หฤทชนัน พันธุ์ดา ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลกระบ่ี ชมเชย 
อชิรภัทร ลิ่มพันธ ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
อชิราญาณ์ ฉัตรสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านแพงวิทยา ชมเชย 
อดุลยวิทย์ ภิญโญยิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
อตินุช เพช็ร์มุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อนัญญา โพธิดี ประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกาญจนบุรี ชมเชย 
อนันตญา บุญชูวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชมเชย 
อภิญญา ทองเหลือง ประถมศึกษาปีที่ 5 สุทธินอนุสรณ ์ ชมเชย 
อมรทิพย์ ถึงแสง ประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ชมเชย 
อรไพลิน ปวงมีธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อรรค์วิญญ์ เดชอมรชยั ประถมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชมเชย 
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ชือ่-นามสกุล ระดบัชัน้ โรงเรยีน รางวลัทีไ่ดร้บั 
อรรณวิชญ์ จันทศ ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครพนม ชมเชย 

อรรถกฤต ศรีสุธรรม ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
อรรถยุทธ เหลืองวิชชเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 4 ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ชมเชย 
อริยเดช คฤหเสรีธร ประถมศึกษาปีที่ 3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ชมเชย 
อริยะ กัลปนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝา่ยมัธยม) ชมเชย 
อริษา จิระกรานนท ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย ชมเชย 
อัคคณัฐ ถิ่นสอน ประถมศึกษาปีที่ 2 มารดาอุปถัมภ์ ชมเชย 
อัญชุลี ชัยชาญ ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีสะเกษ ชมเชย 
อัฟฎอล มามะ ประถมศึกษาปีที่ 4 พิมานวิทย์นราธิวาส ชมเชย 
อัมนี หิมะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภูเก็ตวิทยาลัย ชมเชย 
อัยย์ถิรา วงมาเจริญสิน ประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ชมเชย 
อาชัญ หน่อสิริ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
อารอฟัต ตาเละ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดรุณศาสน์วิทยา ชมเชย 
อาวิภา ล าพึงกาล มัธยมศึกษาปีที่ 5 หนองไผ ่ ชมเชย 
อิงฟ้า ชิน ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลชลบุรี ชมเชย 
อินทปัญญ์ ป้องเขต ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 

อิสระ ทวีธนบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ชมเชย 
อิสรีย์ นาควิเชียร มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมวัดหนองแขม ชมเชย 
เอกธรรม สุคนธวิท ประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) ชมเชย 
เอการินทร์ แก้วตา ประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครสวรรค์ ชมเชย 
เอมี่ หว่อง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชมเชย 
เอื้ออังกูร ทองดียิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 2 พลวิทยา ชมเชย 
ไอยไ์ปรยา พารเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 มารีย์อุปถัมภ์ ชมเชย 
ไอยริษา สริมา ประถมศึกษาปีที่ 5 กรุณาศึกษา ชมเชย 
ไอริสา ป้องเขต ประถมศึกษาปีที่ 5 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ชมเชย 
โฮลิเวอร ์อัครเณศนรงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล ชมเชย 
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