
ล ำดบั ชือ่ – นำมสกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน จังหวัด หัวขอ้
1 เด็กหญิง กมลเนตร  ค ำกลอง ป.5 โรงเรียนบำ้นไทยสำมัคคี จ.สระแก้ว นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
2 เด็กหญิง กรวิภำ  วิปลุพงษ์ ป.6 โรงเรียนอนบุำลชลบรีุ จ.ชลบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
3 เด็กหญิง กัญญำภคั  มณีวงษ์ ป.5 โรงเรียนบำ้นด่ำนนอกดง จ.ศรีสะเกษ ประชำคมอำเซียน (AC)
4 เด็กหญิง กัญญำวีร์  แก่นจันทร์ ป.6 โรงเรียนอนบุำลแพร่ จ.แพร่ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
5 เด็กหญิง กัญญำวีร์  สุทธิสนธิ์ ป.3 โรงเรียนเทสบำลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภเูก็ต ประชำคมอำเซียน (AC)
6 เด็กหญิง กัณทิมำ  ทองแท่ง ป.6 โรงเรียนเทศบำล 4 จ.นครปฐม ค่ำนยิม 12 ประกำร
7 เด็กหญิง กีระติ จันทภำ ป.5 โรงเรียนอนบุำลศรีประชำนกุูล จ.ศรีสะเกษ ประชำคมอำเซียน (AC)
8 เด็กชำย เกตนธ์นนิ  วิถีชัย ป.3 โรงเรียนเทศบำลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
9 เด็กหญิง เขมิกำ  เรด ป.3 โรงเรียนเทศบำลวัดหนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชำคมอำเซียน (AC)
10 เด็กหญิง จิดำภำ  สกุลอ๊อด ป.6 โรงเรียนอนบุำลแพร่ จ.แพร่ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
11 เด็กหญิง จิตตำภำ  เพ็ชร์รัตน์ ป.5 โรงเรียนนฤมลทิน กรุงเทพฯ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
12 เด็กหญิง จิรำพรรณ  ชอบเดิน ป.3 โรงเรียนลูกรักปำ่แดด จ.เชียงรำย ประชำคมอำเซียน (AC)
13 เด็กหญิง จีรนนัท์  สุวรรณยุทธ์ ป.2 โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดใน) จ.สมุทรปรำกำร เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
14 เด็กชำย เฉลิม  โพธิ์นอ้ย ป.2 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ จ.สระบรีุ ค่ำนยิม 12 ประกำร
15 เด็กชำย ชณำธิป  นงคมณีกุล ป.6 โรงเรียนเทศบำล 10 จ.สระบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
16 เด็กหญิง ชนม์พรรษ์ษำ  ง้ึมนนัใจ ป.1 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
17 เด็กหญิง ชนนิถ  คูร์ไรแนน ป.3 โรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
18 เด็กหญิง ชลิตำ  พูลสวัสด์ิ ป.5 โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพฯ ค่ำนยิม 12 ประกำร
19 เด็กหญิง ชัชดำภรณ์  เทศแย้ม ป.3 โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบล จ.สระบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
20 เด็กหญิง ชินนัพร  แปงมำ ป.3 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
21 เด็กหญิง ชุติกำญจน ์ แสนบตุร ป.5 โรงเรียนน้ ำพอง จ.ขอนแก่น ประชำคมอำเซียน (AC)
22 เด็กหญิง ญำโนบล ทิพย์อักษร ป.5 โรงเรียนอักษรพัทยำ จ.ชลบรีุ ประชำคมอำเซียน (AC)

รำงวัลนักเรยีนทีเ่ข้ำรอบระดบัภมูิภำค 100 ผลงำน



23 เด็กหญิง ฐนษิฐำ  สมศักด์ิ ป.6 โรงเรียนเทศบำล 4(ภมูินทร์ จ.พะเยำ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
24 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ชื่นมนสั ป.6 โรงเรียนเทศบำล 4(เชำวนปรีชำ จ.นครปฐม นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
25 เด็กหญิง ณัฐธยำน ์ ศรีปะโค ป.6 โรงเรียนอนบุำลชลบรีุ จ.ชลบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
26 เด็กชำย ณัฐวุฒิ (ไม่มีนำมสกุล) ป.5 โรงเรียนชุมชนบำ้นท่ำสองยำง จ.ตำก เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
27 เด็กชำย ณิฐิพงศ์  ลักขษร ป.3 โรงเรียนอนบุำลสำมเสนฯ กรุงเทพฯ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
28 เด็กหญิง ดำรำได  จงจีระ ป.4 โรงเรียนเทศบำลวัดขจรรังบสรรค์ จ.ภเูก็ต ค่ำนยิม 12 ประกำร
29 เด็กหญิง ดำวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ ป.6 โรงเรียนอนบุำลชลบรีุ จ.ชลบรีุ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
30 เด็กชำย ไตรภมูิ  เกิดผล ป.1 โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบล จ.สระบรีุ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
31 เด็กหญิง ทัศนยี์  อินเมฆ ป.6 โรงเรียนบำ้นหนองหวัวัว จ.ก ำแพงเพชร ค่ำนยิม 12 ประกำร
32 เด็กชำย ทิภทัรฐำ  สุวรรณรัฐภมูิ ป.5 โรงเรียนเทศบำลปลูกปญัญำใน จ.ภเูก็ต เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
33 เด็กหญิง ธนภรณ์ ถมปดั ป.4 โรงเรียนอนบุำลศรีวัฒนำวิทยำ จ.สระแก้ว ประชำคมอำเซียน (AC)
34 เด็กชำย ธนวัฒน ์เจิมวรรธนะ ป.3 โรงเรียนบำ้นศิลปะ จ.อุดรธำนี ค่ำนยิม 12 ประกำร
35 เด็กชำย ธนำธร  บญุส ำรำญ ป.6 โรงเรียนแย้มจำดวิชชำนสุรณ์ กรุงเทพฯ ประชำคมอำเซียน (AC)
36 เด็กชำย ธรณินทร์ บญุล้ ำเลิศ ป.6 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษำลัย) จ.นครปฐม ประชำคมอำเซียน (AC)
37 เด็กหญิง ธัญชนก  แก้วนำมรินทร์ ป.3 โรงเรียนเทศบำลวัดรำษฎร์นยิม จ.ชลบรีุ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
38 เด็กหญิง ธัญญำพร  วงศ์หลวง ป.6 โรงเรียนนคิมสร้ำงตนเองกิ่วลม 1 จ.ล ำปำง เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
39 เด็กหญิง ธำรำตะวัน  ใจวังเย็น ป.3 โรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวิน จ.ล ำปำง เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
40 เด็กหญิง ธำรำรัตน ์ อัศวะภมูิ ป.4-6 โรงเรียนอนบุำลศรีนคร(ไทย จ.สุโขทัย เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
41 เด็กชำย ธีร์ธวัช  บญุสรรค์ ป.6 โรงเรียนอนบุำลศรีวัฒนำวิทยำ จ..สระแก้ว เกษตรกรและฟำร์มโคนม
42 เด็กหญิง นภสร  สินนัตำ ป.6 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
43 เด็กหญิง นวนนัท์   อยู่เมือง ป.6 โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวร จ.สมุทรสำคร ประชำคมอำเซียน (AC)
44 เด็กหญิง นนัท์นภสั  สิทธิเสนำ ป.6 โรงเรียนไพโรจนว์ิชชำลัย จ.ร้อยเอ็ด นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
45 เด็กหญิง นนัทวัน  หงษ์ทอง ป.3 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ(กล่อม จ. นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
46 เด็กหญิง นติำ  ศรีวรขันธุ์ ป.6 โรงเรียนบำ้นคลองใหญ่ จ.จันทบรีุ ค่ำนยิม 12 ประกำร
47 เด็กชำย บญุยกร  โพธิกร ป.3 โรงเรียนเทศบำลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด ค่ำนยิม 12 ประกำร



48 เด็กหญิง บญุรำศี  เอียมอำรีรัตน์ ป.3 โรงเรียนอนบุำลชลบรีุ จ.ชลบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
49 เด็กหญิง เบญจวรรณ  เทวะ ป.4-6 โรงเรียนอนบุำลศรีนคร จ.สุโขทัย เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
50 เด็กหญิง ปพิชญำ  สังข์นำค ป.6 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น ประชำคมอำเซียน (AC)
51 เด็กชำย ประกำศิต  พิศรูป ป.1-3 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยำ กรุงเทพฯ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
52 เด็กหญิง ประภสัสร  แจ่มประภำพร ป.4 โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร กรุงเทพฯ ค่ำนยิม 12 ประกำร
53 เด็กหญิง ปวริศำ  ไกลถิ่น ป.1 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
54 เด็กชำย ปณัณวิชญ์  บญุทวี ป.3 โรงเรียนอนบุำลชลบรีุ จ.ชลบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
55 เด็กหญิง ปยิวรรณ  บญุมำก ป.4 โรงเรียนคลองบำ้นพร้ำว จ.ปทุมธำนี ประชำคมอำเซียน (AC)
56 เด็กหญิง ไปรยำ  เกิดแก้ว ป.3 โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี จ.ก ำแพงเพชร ค่ำนยิม 12 ประกำร
57 เด็กหญิง พรพรรณ  วัตถุนดั ป.6 โรงเรียนวัดภำษี กรุงเทพฯ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
58 เด็กหญิง พิกุล  นธิิศิริภคั ป.3 โรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวิน จ.ล ำปำง ประชำคมอำเซียน (AC)
59 เด็กหญิง เพชรรัตน ์ คงเพิ่มพูล ป.6 โรงเรียนแย้มจำดวิชชำนสุรณ์ กรุงเทพฯ ประชำคมอำเซียน (AC)
60 เด็กชำย เพทำย  พันธ์แตง ป.3 โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบล จ.สระบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
61 เด็กหญิง ภวิสรำ  ธรรมธีโร ป.3 โรงเรียนมณีวัฒนำ กรุงเทพฯ ค่ำนยิม 12 ประกำร
62 เด็กหญิง ภทัรภร  ธนทัวรวำณิชกุล ป.3 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น ค่ำนยิม 12 ประกำร
63 เด็กชำย ภมีเดช  สีหรำช ป.6 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
64 เด็กหญิง ภมีเดช  สีหรำช ป.6 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
65 เด็กชำย มงคล ใจสะอำด ป.5 โรงเรียนบำ้นสำมแยกน้ ำเย็น จ.ระยอง นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
66 เด็กหญิง มูษีเรำะห ์ เอี่ยมส ำรำญ ป.2 โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดใน) จ.สมุทรปรำกำร ประชำคมอำเซียน (AC)
67 เด็กหญิง รดำณัฐ  หำญวงษ์ ป.5 โรงเรียนอนบุำลศรีประชำนกุูล จ.ศรีสะเกษ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
68 เด็กหญิง รัญชิดำ ณรงค์พันธ์ ป.2 โรงเรียนวัดโคนอน กรุงเทพฯ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
69 เด็กหญิง รัตนพร  อ่ ำธูป ป.2 โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี จ.ก ำแพงเพชร ค่ำนยิม 12 ประกำร
70 เด็กหญิง รัตนำภรณ์  กนกทวีสวัสด์ิ ป.3 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธำนี นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
71 เด็กหญิง วรรณภสั  สมบรูณ์เพ็ง ป.3 โรงเรียนบำ้นหว้ยชัน จ.ชุมพร เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
72 เด็กชำย วิภำวัช  ขจรเดชวนำ ป.5 โรงเรียนชุมชนบำ้นท่ำสองยำง จ.ตำก ค่ำนยิม 12 ประกำร



73 เด็กหญิง วิรศรำ  ศรีลำศักด์ิ ป.4 โรงเรียนอนบุำลศรีวัฒนำวิทยำ จ.สระแก้ว เกษตรกรและฟำร์มโคนม
74 เด็กหญิง วิลำสิน ี โจทย์จันทร์ ป.2 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ จ.สระบรีุ ค่ำนยิม 12 ประกำร
75 เด็กชำย วีรภทัร  กำระสัจจะ ป.3 โรงเรียนสำรสำนว์ิเทศบำงบวัทอง จ.นนทบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
76 เด็กหญิง ศรัณย์ธร  รุ่งเรือง ป.3 โรงเรียนวัดบวัหวั่น จ.นครปฐม เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
77 เด็กหญิง ศิริภริมณ์ญำ เล้ียงนิม่ ป.6 โรงเรียนเทศบำลพิรำรมอุทิศ จ.พิษณุโลก ประชำคมอำเซียน (AC)
78 เด็กชำย ศุภกฤต  นลินลินอ้ย ป.5 โรงเรียนวัดบณุฑริกำรำม จ.สุรำษฎร์ธำนี ค่ำนยิม 12 ประกำร
79 เด็กหญิง สริณรัตน ์ ชัยดุษฏกีุล ป.6 โรงเรียนจันทรวิทยำ กรุงเทพฯ นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
80 เด็กหญิง สลิล  ต้ังพุ่งเกียรติ ป.2 โรงเรียนเทศบำลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภเูก็ต เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
81 เด็กหญิง สำธิน ี พลเยี่ยม ป.6 โรงเรียนบวรรัตนศำสตร์ จ.ระยอง นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
82 เด็กหญิง สิรภทัร  นวลแก้ว ป.6 โรงเรียนเทศบำลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภเูก็ต เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
83 เด็กหญิง สิริรัช  รัตตมณี ป.4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษำ จ.ตรัง ค่ำนยิม 12 ประกำร
84 เด็กหญิง สิริลักษณ์  มิตระ ป.6 โรงเรียนเทศบำล 3 จ.กำญจนบรีุ ค่ำนยิม 12 ประกำร
85 เด็กหญิง สุวนนัท์  แสงศรี ป.6 โรงเรียนอนบุำลศีรวัฒนำวิทยำ จ.สระแก้ว เกษตรกรและฟำร์มโคนม
86 เด็กชำย โสภณัฐ  โหระเวส ป.3 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ กรุงเทพฯ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
87 เด็กหญิง หมวย  ในวรรณ์ ป.4 โรงเรียนวัดนนัทำรำม จ.เชียงใหม่ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
88 เด็กหญิง หวำน  เวีงเสวก ป.5 โรงเรียนชุมชนบำ้นท่ำสองยำง จ.ตำก ประชำคมอำเซียน (AC)
89 เด็กหญิง อชิรญำ เสำเวียง ป.6 โรงเรียนอนบุำลศรีประชำนกุูล จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรและฟำร์มโคนม
90 เด็กหญิง อธิชำ  สังข์ทอง ป.3 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก จ.สงขลำ เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
91 เด็กหญิง อภญิญำ  วรเกิด ป.3 โรงเรียนอักษรพัทยำ จ.ชลบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
92 เด็กหญิง อมรรัตน ์ จันทร์งำม ป.2 โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี จ.ก ำแพงเพชร ค่ำนยิม 12 ประกำร
93 เด็กหญิง อมลวรรณ  ภูแ่ย้ม ป.3 โรงเรียนวัดบำงไผ่นำรถ จ.นครปฐม เปดิกว้ำงอย่ำงอิสระ
94 เด็กหญิง อรอุมำ  กองเขียว ป.4-6 โรงเรียนบำ้นชำน จ.พิษณุโลก ประชำคมอำเซียน (AC)
95 เด็กหญิง อรัญญิกำ  แปงมำ ป.1 โรงเรียนนำ่นคริสเตียนศึกษำ จ.นำ่น นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
96 เด็กชำย อัครพล  ชำวไชย ป.2 โรงเรียนยอแซฟวิทยำ จ.จันทบรีุ เกษตรกรและฟำร์มโคมนม
97 เด็กหญิง อำรีรัตน ์ ชวนยิ้ม ป.2 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ จ.สระบรีุ ประชำคมอำเซียน (AC)



98 เด็กหญิง อินทุอร  พิมพเนตร ป.3 โรงเรียนเทศบำลวัดหนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ำนยิม 12 ประกำร
99 เด็กหญิง อิสรีย์ญำ  แตงเกิด ป.2 โรงเรียนอนบุำลโรจนวิทย์ จ.พิษณุโลก นกัเรียนแข็งแรงและมีควำมสุข
100 เด็กชำย เอกธนตนนัท์  แตงเกิด ป.3 โรงเรียนอนบุำลโรจนวิทย์ จ.พิษณุโลก เกษตรกรและฟำร์มโคมนม

เงื่อนไขในกำรรับรำงวัล
1. ทำงทีมงำนจะติดต่อกลับไปหำนอ้งๆ ภำยใน 1 สัปดำหห์ลังจำกวันประกำศผล (27 กันยำยน 2559)

2. ได้รับรำงวัลนมโรงเรียนคนละ 100 กล่อง ทำงทีมงำนจะจัดส่งไปใหน้อ้งๆ ยังโรงเรียนที่ศึกษำอยู่ ในช่วงเปดิภำคกำรศึกษำ เดือนพฤศจิกำยน 2559

3. รำงวัลบตัรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟำร์มโคนมไทย-เดนมำร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ คนละ 4 ใบ ทำงทีมงำนจะส่งไปรษณีย์ไปใหท้ำงโรงเรียนของนอ้งๆ 

แต่ละคน ในช่วงเปดิภำคกำรศึกษำ เดือนพฤศจิกำยน 2559

4. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ที่ส้ินสุด

5. หำกมีข้อสงสัยติดต่อกองกำรประกวด School Milk Art Contest 2016 โทร. 081-357-6958


