
ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล ระดบัชัน้ โรงเรียน หัวขอ้
1 เด็กหญิง กชกร  งามงอน ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2 เด็กหญิง กชกร  พทิักษ์วงษ์ ป.1 รร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
3 เด็กหญิง กชกร  สมสวย ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
4 เด็กหญิง กชกร กล่ินแก้ว ป.4 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ประชาคมอาเซียน( AC )
5 เด็กชาย กชกร นมนาน ป.4 ร.ร.สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
6 เด็กหญิง กชกร บุตตะวงศ์ ป.6/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ค่านิยม12ประการ
7 เด็กหญิง กชกร สร้างช้าง ป.3 รร.บ้านโสกจานนาดี AC ประชาคมอาเซียน
8 เด็กหญิง กชกร แสงวัฒนรัตน์ ป.6 สอนศิลปะ เกษตรและฟาร์มโคนม
9 เด็กหญิง กชนันท์ พรหมวิหาร ป.5/2 อิสระ
10 เด็กหญิง กชพร  กฤตยบันลือ ป.5 รร.อุดมวิทยา AC ประชาคมอาเซียน
11 เด็กหญิง กชพร กฤตยบันลือ ป.5 ร.ร.อุดมวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
12 เด็กหญิง กชพรรณ ปันอิน ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
13 เด็กหญิง กชพรรณ ยอดโนชัย ป.4 ร.ร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
14 เด็กหญิง กนกกาญจน์ วัฒนศิริ ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
15 เด็กหญิง กนกพร คตะวงศ์ ป.5 ร.ร.บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
16 เด็กหญิง กนกพร ทินภู ป.4/4 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
17 เด็กหญิง กนกพร ปัญทะนา ป.4 บ้านบ้านวังวน ประชาคมอาเซียน( AC )
18 เด็กชาย กนกพล บุญเลาะ ป.5/3 ร.ร.ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
19 เด็กชาย กนกลพ ประมาณ ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม

รำงวัลส ำหรับนักเรียนที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดทั้งหมด 2,490 คน



20 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ฉมยาม ป.5 บ้านหัวถนน เกษตรและฟาร์มโคนม
21 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ฉิมยาม ป.6 ร.ร.บ้านหัวถนน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
22 เด็กหญิง กนกลักษณ์ สุขประเสริฐ ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
23 เด็กหญิง กนกวรรณ์ กิติสกนธ์ ป.5 บ้านทุ่งกลม ประชาคมอาเซียน( AC )
24 เด็กหญิง กนกวรรณ เที่ยมนาค ไทยรัฐวิทยา55 ประชาคมอาเซียน( AC )
25 เด็กหญิง กนกวรรณ โพโน ป.6 ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
26 เด็กหญิง กนกวรรณ สนขู่ ป.4 รร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
27 เด็กหญิง กนกวรรณ อ่อนสา ป.2 รร.มีนบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
28 เด็กหญิง กนกวรรณ อ่อนสา ป.2 รร.มีนบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
29 เด็กหญิง กนกวรรณ อัมพวัน ป.4-6 บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซียน( AC )
30 เด็กหญิง กนกอร ล้ีกิตติวัฒนกุล ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
31 เด็กหญิง กนิษฐา ไชยพฤกช์ ป.6/1 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
32 เด็กชาย กเนชา กาฬภักดี ป.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
33 เด็กหญิง กมลชนก  เพช็รทา ป.2/1 รร.รัดราษฏ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
34 เด็กหญิง กมลชนก กาฬภักดี ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
35 เด็กหญิง กมลชนก ดวงจนัทร์ ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
36 เด็กหญิง กมลชนก ถนอมเอียด ป.4/3 ร.ร.วัดด่านช้าง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
37 เด็กหญิง กมลชนก แสนมะโน ป.6/2 ร.ร.ธรรมสาธิตศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
38 เด็กหญิง กมลชนก หนูกล่ า ป.6 วัดช้างทูน เกษตรและฟาร์มโคนม
39 เด็กหญิง กมลชนก อารีราษฎ์พทิักษ์ ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
40 เด็กหญิง กมลทิพย์ เหลืองอ่ออน ป.6 ร.ร.วัดแก้วศิลาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
41 เด็กหญิง กมลภัทร ศรีใส ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม



42 เด็กหญิง กมลภู อุตรพงศ์ ป.6 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
43 เด็กหญิง กมลรัตน์ ถานะกอง ป.5 ร.ร.ลูกรักป่าแดด ค่านิยม12ประการ
44 เด็กหญิง กมลรัตน์ เทียนสงค์ ไทยรัฐวิทยา 55 ค่านิยมไทย 12 ประการ
45 เด็กชาย กรกช  ลาภอุดม ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
46 เด็กหญิง กรกช ดาบชัยศรี ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
47 เด็กชาย กรกฎ   พนัพงษ์ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
48 เด็กหญิง กรกนก จุ่ยศิริ ป.4 วัดหนองแก อิสระ
49 เด็กหญิง กรกนก ซันไล ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
50 เด็กหญิง กรกนก เผือกใจแผ้ว ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
51 เด็กชาย กรณิศ อยู่พว่ง ป.6 วัดพนมนาวาส ประชาคมอาเซียน( AC )
52 เด็กชาย กรทักษ์ สว่างฉาย ป.4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
53 เด็กหญิง กรธิมา นพศิริ ป.5 พญาไท ค่านิยมไทย 12 ประการ
54 เด็กหญิง กรพนิธ์  พรหมสูง ป.1 รร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
55 เด็กหญิง กรรณิการ์ ขยายแสง ป.4 เกษตรและฟาร์มโคนม
56 เด็กหญิง กรรณิการ์ จนัทร์ทุ่ง ป.3 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม
57 เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิไ์ทร ป.6 เกษตรและฟาร์มโคนม
58 เด็กหญิง กรวรรณ เพชรสวัสด์ิ ป.6 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )
59 เด็กหญิง กรวรรณ สายทน ป.5 จา่การบุญ ประชาคมอาเซียน( AC )
60 เด็กหญิง กรวรินาวทร์ เดือนดาว ป.6 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
61 เด็กชาย กรวัตร นันต๊ะภาพ ป.3 รร.บ้านโสกจานนาดี AC ประชาคมอาเซียน
62 เด็กชาย กรวิทย์ นันต๊ะภาพ ป.5 บ้านโสกจานนาดี อิสระ
63 เด็กชาย กรวิทย์ เสถียรุจกิานนท์ ป.6 ร.ร.ชินกร ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



64 เด็กหญิง กรวีร์  วรรณทอง ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
65 เด็กหญิง กรองกาญจน์ ศรีสว่าง ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
66 เด็กหญิง กริณทร  ด าเนินผล ป.3 รร.อัสสัมชัญศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
67 เด็กหญิง กริณทร  ด าเนินผล ป.3 รร.อัสสัมชัญศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
68 เด็กหญิง กริณทร  ด าเนินผล ป.3 รร.อัสสัมชัญศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
69 เด็กชาย กฤตนัย จกิิตศิลปิน ป.4 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
70 เด็กชาย กฤตภาค กันทอินทร์ ป.6 ร.ร.สวนเด็กสันก าแพง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
71 เด็กชาย กฤตภาส ปาระจมู ป.4 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
72 เด็กชาย กฤตเมธ  จนัทรแดง รร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
73 เด็กหญิง กฤตาณัฐ นิลพานิช รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
74 เด็กชาย กฤติน เนื่องรัสมี ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
75 เด็กชาย กฤติพงษ์ แก้วชื้นชัย ป.6 วัดไทร ประชาคมอาเซียน( AC )
76 เด็กชาย กฤติพงษ์ ดารารัตน์ ป.6 วัดพนมนาวาส อิสระ
77 เด็กหญิง กฤติมา  ค าแฝง ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
78 เด็กหญิง กฤทชฐา พวงวรินทร์ ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
79 เด็กชาย กฤษกร โตกทอง ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
80 เด็กชาย กฤษจพล ไพรวัน ป.6 วัดดอนตาจนี ประชาคมอาเซียน( AC )
81 เด็กชาย กฤษฎา  เพม่พลู ป.5 รร.บ้านราษฎร์เจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
82 เด็กชาย กฤษฎา เขือดขุนทด ป.5/1 ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
83 เด็กชาย กฤษฎา บุญหนุน ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
84 เด็กชาย กฤษฎากร ชูประจง ป.6 วิชชูทิศ ประชาคมอาเซียน( AC )
85 เด็กชาย กฤษฎากาน บุญสงเคราะห์ ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



86 เด็กชาย กฤษฏา หมืน่ณรงค์ ป.6 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
87 เด็กชาย กฤษณ์ พงษ์สวรรค์ ป.6 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
88 เด็กชาย กฤษณะ กาญจน์ก าจร ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
89 เด็กชาย กฤษณะ บุญอ้อม ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
90 เด็กชาย กฤษณะ อุทัยชิต ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
91 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ ธรร ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน ค่านิยม12ประการ
92 เด็กหญิง กฤษณา รัศมี ป.6 รร.วัดบ้านทึง อิสระ
93 เด็กหญิง กลมวรรณ มัน่วาจา ป.6 ล าพะอง เกษตรและฟาร์มโคนม
94 เด็กหญิง กวิตา จนัพมิาย ป.4/3 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
95 เด็กชาย กวินภพ  ดวงทองค า ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
96 เด็กหญิง กวิสรา  พนันุช ป.3/2 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
97 เด็กชาย กษิดิศ ดือขุนทด ป.6 บ้านหนองปอ ค่านิยมไทย 12 ประการ
98 เด็กชาย กสินพจน์ เวชพานิช ป.1-3 รร.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุ อิสระ
99 เด็กชาย กอดี ศรีกู่กาสิงห์ ป.3 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชาคมอาเซียน( AC )
100 เด็กชาย กอธรรม หมอนทอง ป.4 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
101 เด็กหญิง กัญญ์ญาพชัร ชายทวีป ป.6 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
102 เด็กหญิง กัญญณัฐ ยืนมัน้ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
103 เด็กหญิง กัญญวรา  ยืนวงศ์ ป.1 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
104 เด็กหญิง กัญญา แสนศรี ป.6/1 ร.ร.ล าพะอง อิสระ
105 เด็กหญิง กัญญาก้องภพ นวชัย ป.4 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
106 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  บริบูรณ์ ป.3 รร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
107 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นาคประพนัธ์ ป.6 วัดไทร ประชาคมอาเซียน( AC )



108 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุพรมมา ป.5 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
109 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินจนัทร์ ป.4/3 ร.ร.ไผทอุดมศึกษา อิสระ
110 เด็กหญิง กัญญานัฐ สังข์จนัทร์ ป.6 เทศบาลวัดไทยชุมพล นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
111 เด็กหญิง กัญญาพชัร์ อิ่มพรงาม ป.3/3 รร.เทศาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
112 เด็กหญิง กัญญาภัทร สมค าเพชร ป.4 บ้านโพธิศ์รี อิสระ
113 เด็กหญิง กัญญารักษ์  สายตรง ป.2/1 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ
114 เด็กหญิง กัญญารัตน์  ผ่องผ้ึง ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
115 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกษสร ป.3 ร.ร.พรประสาทวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
116 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขวดงาม ป.4 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
117 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เสนาจติ ป.4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
118 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ ป.5/4 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
119 เด็กหญิง กัญญาวดี มานะชีวิต ป.4 เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
120 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก่นจทัร์ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
121 เด็กชาย กัญญาวีร์ ต้ังจติวิสุทธิ์ ป.2 เกษตรและฟาร์มโคนม
122 เด็กหญิง กัญญาวีร์ บริบูรณ์ ป.5 ร.ร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
123 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สวัสด์ิวงษ์ ป.3 รร.อนุบาลอุตรดิตถ์ AC ประชาคมอาเซียน
124 เด็กหญิง กัณฐิกา สุนันต๊ะ ป.6 เกษตรและฟาร์มโคนม
125 เด็กหญิง กัณฐิมา ป.6 หมูห่้าสมัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
126 เด็กหญิง กัณฐิมา บุญล้อ ป.6 ร.ร.วัดบ้านทึง ค่านิยม12ประการ
127 เด็กหญิง กัณฑิมา พึ่งสุข ป.6 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
128 เด็กหญิง กันต์กมล ชัยวิรัช ป.5 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
129 เด็กหญิง กันตนา คามเขต ป.4 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



130 เด็กชาย กันตพฒัน์ สมวัฒนา ป.6/2 ร.ร.เลิศหล้า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
131 เด็กหญิง กันต์ฤทัย อัญชิลี ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
132 เด็กชาย กันทรากร กันทะวิชัย ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
133 เด็กหญิง กันยากร แซ่เล้า ป.6 เอกชัย ประชาคมอาเซียน( AC )
134 เด็กหญิง กันยากร ธรรมยศ ป.5 คลองบ้านพร้าว เกษตรและฟาร์มโคนม
135 เด็กหญิง กันยารัฐ ก าจดัภัย ป.5 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
136 เด็กหญิง กันยารัตน์ ค ารงศ์ ป.6/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
137 เด็กหญิง กัลญาณัฐ นุ่มพลกรัง ป.6/1 ร.ร.บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
138 เด็กหญิง กัลย ถินนาวัน ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
139 เด็กหญิง กัลยกร กองเลิศ ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
140 เด็กหญิง กัลย์ชลิตา สิทธิตานนท์ ป.4/3 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
141 เด็กหญิง กัลยรัตน์ บทมูล ป.6 ร.ร.สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
142 เด็กหญิง กัลยา จนัทรวงศ์ ป.5 บ้านเขาหัวช้าง เกษตรและฟาร์มโคนม
143 เด็กหญิง กาญจนา  อินปา ป.1 รร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
144 เด็กหญิง กาญจนา แซ่เฮอ ป.4 บ้านห้วยโรงนอก อิสระ
145 เด็กหญิง กาญจนา บุญบี ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
146 เด็กหญิง กาญจนา อ่อนตา ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
147 เด็กหญิง กานต์ติมา ไฝเอ้ย ป.6 ลูกรักป่าแดด เกษตรและฟาร์มโคนม
148 เด็กหญิง กานต์ธิดา บจนัมณี ป.4/4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายอิสระ
149 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญยืน ป.5 ร.ร.ห้วยโรงนอก อิสระ
150 เด็กหญิง กานต์ธิดา สังข์จนัทร์ ป.6 เทศบาล4 เกษตรและฟาร์มโคนม
151 เด็กหญิง กานต์ธีรา พมิเพิ่ม ป.4 ร.ร.บ้านโสกจานนาดี อิสระ



152 เด็กหญิง กานต์พชิชา ขันทะสีมา ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
153 เด็กหญิง กานต์สิริ สมเพช็ร ป.4 วัดท่าพระ เกษตรและฟาร์มโคนม
154 เด็กหญิง กานต์สิรี เข็มเพช็ร ป.4 ร.ร.วัดท่าพระ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
155 เด็กหญิง การะเกด ชื่นจติร ป.6 วัดดอนตาจนี ประชาคมอาเซียน( AC )
156 เด็กชาย การันย์กร ไกรรุ่ง ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
157 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ป.5 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ประชาคมอาเซียน( AC )
158 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์  วิจกัขณากุล ป.2 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
159 เด็กชาย กิตติ  สุภาพรูป ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
160 เด็กชาย กิตติกวิน ศาวงษ์ ป.4/1 ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพล ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
161 เด็กหญิง กิตติกา  เมฆเล่ือม ป.6 รร.เอกชัย AC ประชาคมอาเซียน
162 เด็กชาย กิตติคุณ นาแซง ป.4 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
163 เด็กชาย กิตติทัต สินอยู่ ป.6 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
164 เด็กชาย กิตติธร ไพสาลี ป.4/3 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
165 เด็กชาย กิตติธร วงษ์สมศรี ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
166 เด็กชาย กิตติธัช ทองอนันต์ ป.5 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
167 เด็กชาย กิตติพงษ์  เพิ่มพนู ป.3 รร.บ้านราษฎร์เจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
168 เด็กชาย กิตติพงษ์ ไทรเมือง ป.5 ประชาคมอาเซียน( AC )
169 เด็กชาย กิตติพงษ์ อยู่โพธิ์ ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
170 เด็กชาย กิตต์ิพพิฒัน์ จนัทุกยุวัฒน์ ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
171 เด็กชาย กิตติภณ หนูอี่ม  ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
172 เด็กหญิง กิตติมา ศรีมุกดา ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง AC ประชาคมอาเซียน
173 เด็กหญิง กิตติยา สารีโท ป.6 ร.ร.บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



174 เด็กหญิง กิตติยากรณ์ ภารไสว ป.5 เคียวน า อิสระ
175 เด็กชาย กิตติศักด์ิ เกรียงทอง ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
176 เด็กชาย กิตติศักด์ิ อินกล่ิน ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
177 เด็กชาย กิตสิริย์  สมัครพนัธ์ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
178 เด็กชาย กิติปกรณ์ นาแซง ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
179 เด็กชาย กิติภูมิ สารีโท ป.6 ร.ร.บ้านศิลปะ ค่านิยม12ประการ
180 เด็กหญิง กิติยากร ปะโสทานัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม ประชาคมอาเซียน( AC )
181 เด็กชาย กิติยาภรณ์ สิงห์เสนา ป.3 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
182 เด็กชาย กิติศักด์ิ แสงสิทธิ์ บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
183 เด็กชาย กีรติกา จ าวงศ์ลา ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
184 เด็กหญิง กีระติ  จนัทภา ป.5/2 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล AC ประชาคมอาเซียน
185 เด็กหญิง กุลจริา ค าต๋ัน ป.6 บ้านกุดแฮด อิสระ
186 เด็กหญิง กุลนัดดา เหล่าทอง ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
187 เด็กหญิง กุลนิดา ประทุมมณี ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
188 เด็กหญิง กุลนิภา สุวอ ป.4 สมาหารศึกษา ค่านิยมไทย 12 ประการ
189 เด็กหญิง กุลภรณ์ ดีสี ป.6 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
190 เด็กหญิง กุลภรณ์ ปัญญา ป.5 จา่การบุญ อิสระ
191 เด็กหญิง กุลลัฐ เชื้อค าอด ป.4/1 ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
192 เด็กหญิง กุละยา จนัพะ ป.3 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
193 เด็กหญิง กุละยา จนัพะวา  อิสระ
194 เด็กหญิง กุลิสรา กิตติอารุรักษ์ ป.2 อนุบาลพษิณุโลก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
195 เด็กหญิง กุศลิน ทองอังกฤษ ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ



196 เด็กหญิง เก็จมณี จนัทร์สมวงศ์ ป.4 ร.ร.เทศบาล ๗ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
197 เด็กหญิง เกตน์สิรี บุพตา ป.6 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
198 เด็กชาย เกริกไกร ไชยเกตุ ป.5 วัดพนมนาวาส อิสระ
199 เด็กชาย เกรียงไกร เล่ียมกระโทก ป.6 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
200 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ ช่วยสุข ป.6 วัดท้องตม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
201 เด็กชาย เกรียรติศักด์ิ แสงมณี ป.6 ร.ร.ล้านค าคร่ึง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
202 เด็กหญิง เกวลิน โพธิไ์กร ป.5 วัดคูยาง อิสระ
203 เด็กหญิง เกวลิน ภู่สีทอง ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
204 เด็กหญิง เกวลิน สิงห์ทอง ป.5 ชุมชนวัดโพธิท์อง อิสระ
205 เด็กหญิง เกศกนก  สุวรรณะ ป.3 รร.วัดดีหลวงนอก AC ประชาคมอาเซียน
206 เด็กหญิง เกศกนก สุดพนัธ์ ป.6 ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพล เกษตรกรและฟาร์มโคนม
207 เด็กหญิง เกศรินทร์ สิงห์ราม ป.5/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
208 เด็กหญิง เกศินี กองตัน ป.4/4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน อิสระ
209 เด็กหญิง เกษรินทร์ มุขสิกสวัสด์ิ ป.6 วัดช่องนนทรี ประชาคมอาเซียน( AC )
210 เด็กชาย เก้าจนิดา ชอบธรรม ป.6 เพช็ระศึกษา เกษตรและฟาร์มโคนม
211 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ หิริญ ป.6 บ้านแหลมหอย เกษตรและฟาร์มโคนม
212 เด็กชาย โกวิท ศรีโนนยาง ป.4 ร.ร.บ้านศรีวิชัย อิสระ
213 เด็กชาย โกสินทร์ นาคทับที ป.5 บ้านโพธิศ์รี อิสระ
214 เด็กชาย ไกรวิชญ์ นันทะเสนา ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า อิสระ
215 เด็กชาย ไกลราช จนัพะวา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
216 เด็กหญิง ขวัญแก้ว สุปัด ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
217 เด็กหญิง ขวัญข้าว ทรัพย์อินทร์ ป.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ



218 เด็กหญิง ขวัญจริา  ศรีศัย ป.3 รร.ลูกรักป่าแดด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
219 เด็กหญิง ขวัญจริา ราชเพยีแก้ว ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
220 เด็กหญิง ขวัญชนก  เทพสิริ ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
221 เด็กหญิง ขวัญชนก วงพรมมา ป.6/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
222 เด็กหญิง เขมจริา ศรีจนัทรงาม ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
223 เด็กหญิง เขมจริา สมตา ป.4 สุดารัตน์วิทยา เกษตรและฟาร์มโคนม
224 เด็กหญิง เขมนิด พทุธสอน ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
225 เด็กหญิง เขมนิด พทุธสอน ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
226 เด็กหญิง เขมนิตย์  จากเทียม ป.2 รร.วัดสว่างอารมณ์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
227 เด็กหญิง เขมรัตน์  พทุธสอน ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
228 เด็กหญิง เขมรัตน์  พทุธสอน ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
229 เด็กหญิง เขมิกา  สุนิติตานนท์ ป.3 รร.สุขฤทัย AC ประชาคมอาเซียน
230 เด็กหญิง เขมิสรา เพยีการุณ ป.4 อนุบาลศรีปะชานุกูล เกษตรและฟาร์มโคนม
231 เด็กหญิง แขไข  สีนวน ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
232 เด็กหญิง คคนันท์ ผดุงถิน ป.2 รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร(ฝ่าย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
233 เด็กหญิง คคนันท์ ผดุงถิ่น ป.2 รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร(ฝ่าย AC ประชาคมอาเซียน
234 เด็กชาย คฑาวุธ คล้ายแดง ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
235 เด็กหญิง คณาพร  ภูมิสัตยากร ป.6 หลักเมืองมหาสารคาม อิสระ
236 เด็กชาย คธากร ศิริพนัธุ์ ป.1 อัสสัมชัญธนบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
237 เด็กชาย คมกริช นามมัน ป.6 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
238 เด็กชาย คันธรัตน์ แสนสม ป.6 บ้านท่าเกวียน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
239 เด็กชาย คีตภัตร มณีทอง ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



240 เด็กชาย คุณานนต์ เชาวโนทัย ป.5 จา่การบุญ อิสระ
241 เด็กหญิง คุณิตา ภู่โต ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
242 เด็กหญิง เครือวัลย์  ชูชนีมานะกิจ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
243 เด็กชาย ฆฤน วงศ์บูลวัชร ป.4 ร.ร.เลิศหล้า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
244 เด็กชาย โฆสภิมนต์  ชมภูนาก ป.2 อิสระ
245 เด็กหญิง เงิน  ลุงชุนติ ป.2 รร.วัดนันทาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
246 เด็กหญิง จณิตรา ที่พกั ป.6/1 ร.ร.บ้านเจาทอง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
247 เด็กหญิง จณิสดา พลอยโต ป.6 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง เกษตรและฟาร์มโคนม
248 เด็กหญิง จตุรพร ภู่ระหงษ์ ป.4 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
249 เด็กหญิง จตุรีย์ เสถียงบุญทวี ป.5/2 ร.ร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
250 เด็กหญิง จนาพร ชัยพทิักษ์ ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
251 เด็กหญิง จรรญา ธรรมโชติ ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
252 เด็กหญิง จรรญา ธรรมโชติ ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
253 เด็กหญิง จรรยพร ดวงจนัทร์ ป.6 บ้านพนมรอก เกษตรและฟาร์มโคนม
254 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ ป.4 น่านคริสเตียนศึกษา อิสระ
255 เด็กหญิง จรรยาพร ดวงจนัทร์ ป.6 บ้านพนมรอก อิสระ
256 เด็กหญิง จรัญญา พลูพพิฒัน์ ป.5 วัดช้างทูน ประชาคมอาเซียน( AC )
257 เด็กหญิง จริญา วงศ์แข ป.4 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
258 เด็กหญิง จริยา ค าภูแก้ว ป.5 วัดบุณฑนิการาม เกษตรและฟาร์มโคนม
259 เด็กหญิง จริยาพร รินแก้ว ป.6 บ้านค าเม็ก ค่านิยมไทย 12 ประการ
260 เด็กชาย จกัรพงศ์ มานะพระ ป.5/3 ร.ร.เพช็ระศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
261 เด็กชาย จกัรพงษ์ อินทิโล ป.6/3 ร.ร.เพช็ระศึกษา อิสระ



262 เด็กชาย จกัรินทร์ ยอดกุล ป.5 ร.ร.บ้านโพนสวางกลางเจริญ อิสระ
263 เด็กชาย จกัรี ชัยฉกรรจ์ ป.4 ชุมชนบ้านเมืองงาย เกษตรและฟาร์มโคนม
264 เด็กชาย จตัรพงษ์ มีอนันต์ ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
265 เด็กหญิง จทัรวดี เส็งเศียร ป.5 สุดารัตน์วิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
266 เด็กหญิง จทัามาศ วอนวัฒนา ป.6 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ค่านิยมไทย 12 ประการ
267 เด็กชาย จนัฑกาต์ วอนวัฒนา ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
268 เด็กชาย จนัดี ไปร่บึง ป.6 บ้านม่วงงาม อิสระ
269 เด็กหญิง จนัทกานต์ ปะส่ิงชอบ ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
270 เด็กหญิง จนัทกานต์ อินทร์เพชร ป.5 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา อิสระ
271 เด็กหญิง จันทร์จิรำ นำอุดม ป.1 เทศบำลต ำบลแวงน้อย ประชำคมอำเซียน( AC )
272 เด็กหญิง จนัทร์จริา เพยีรยิ่ง ป.4 อิสระ
273 เด็กหญิง จนัทร์ทิพย์ ทัศนาราม ป.6 บ้านจดัสรร อิสระ
274 เด็กหญิง จนัทร์ธิดา จนัทะบุตร ป.5 วัดแก้วศิลาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
275 เด็กหญิง จนัทิมา จอมเครือ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
276 เด็กชาย จสัติน ชิตเจริญ ป.2 รร.อนุบาลธนัญญา ค่านิยม  12  ประการ
277 เด็กหญิง จสัมิน  มาติส ป.3/1 รร.อักษรพทัยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
278 เด็กหญิง จามารีย์ โต๊ะลาแมสลาม ป.5/3 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
279 เด็กหญิง จาริยา ชูชี ป.5 ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
280 เด็กหญิง จารุณี ไชยบ ารุง ป.5/6 ร.ร.เคียวน า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
281 เด็กหญิง จารุเนตร ไพศาลธรรม ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
282 เด็กชาย จารุภัทร โพธิศิ์ริ ป.6/1 ร.ร.บ้านเจาทอง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
283 เด็กหญิง จารุวรรณ ทับสุริ ป.6 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )



284 เด็กหญิง จารุวรรณ พลา ป.5 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
285 เด็กหญิง จารุวรรณ วัดนนท์ ป.5/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ ค่านิยม12ประการ
286 เด็กหญิง จารุวรรณ แสงเอก ป.6/2 ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
287 เด็กชาย จารุวัฒน์ แสงเมือง ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
288 เด็กหญิง จณิณพตั เป้งไชยโม ป.4 วัดไทร อิสระ
289 เด็กหญิง จดิาภา  วงศ์แข ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
290 เด็กหญิง จดิาภา คันศร ป.3 บ้านวังเกษตร อิสระ
291 เด็กหญิง จดิาภา ฉัตรปวีณ ป.5 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
292 เด็กหญิง จดิาภา มังกร ป.6 บ้านเนินศาลา ประชาคมอาเซียน( AC )
293 เด็กหญิง จติตรานันท์ แก้วแดง ป.6 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
294 เด็กชาย จติติศักด์ิ ยิ้มช้อย ป.5 บ้านดู่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
295 เด็กหญิง จติรทิวา คล่องยันต์ ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ค่านิยม12ประการ
296 เด็กหญิง จติรลดา ศรีมกดา ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง AC ประชาคมอาเซียน
297 เด็กชาย จติวัต เทศแสงจนัทร์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
298 เด็กหญิง จนิดามณ๊ เหล่าขาล ป.6 บ้านสระสิงห์โต เกษตรและฟาร์มโคนม
299 เด็กหญิง จนิดามณี วงษ์รินยอง ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
300 เด็กหญิง จนิตกัญญา  กล่ันน้ าทิพย์ ป.2 รร.น่านคริสเตียนศึกษา อิสระ
301 เด็กหญิง จนิต์จฑุา สีห์นาเคนทร์ ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
302 เด็กหญิง จนิตภัทร์ นพคุณสวัสด์ิ ป.2 มีนบุรี สังกัด ส านักงานเขตมีนบุรี เกษตรและฟาร์มโคนม
303 เด็กหญิง จนิตภา ชวชีวานนท์ ป.5 ประชาคมอาเซียน( AC )
304 เด็กชาย จริกิตต์ จอมใจ ป.5 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
305 เด็กหญิง จริชยา ผายพมิพ์ ป.4 เทศบาลวัดสระทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



306 เด็กหญิง จรินัน สมตัว ป.6 บ้านม่วงงาม อิสระ
307 เด็กหญิง จรินันท์  เสนเรือง ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
308 เด็กชาย จริพนัธุ ์โสดาดง ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
309 เด็กชาย จริภัทร  ถาวร ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
310 เด็กชาย จริภัทร พทุธพร ป.2 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
311 เด็กหญิง จริภิญญา แจง้ไผ่ ป.5 ยินดีวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
312 เด็กหญิง จริภิญญา ประกัน ป.3 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
313 เด็กหญิง จริภิญญา ปากน้ า ป.6/1 ร.ร.รวมบัณฑิตศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
314 เด็กชาย จริรัฏฐ์ บุญหลง ป.2 ชุมชนประชาสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
315 เด็กหญิง จริวรรณ์ ศรีพรมทอง ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
316 เด็กหญิง จรัิชญา ขวัญยัง ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ
317 เด็กหญิง จรัิชยา ญาณปัญญา ร.ร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
318 เด็กหญิง จรัิชยา สุระภี ป.6 ร.ร.ชินวร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
319 เด็กหญิง จริาพร  สิทธิศักด์ิ ป.2 รร.บ้านถนนงาม ค่านิยม  12  ประการ
320 เด็กหญิง จริาพร โกบแก้ว ป.6 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
321 เด็กหญิง จริาพร มากสัมพนัธ์ ป.4/5 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายอิสระ
322 เด็กหญิง จริาพร หอมจนัทร์ ป.5 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
323 เด็กหญิง จริาพร อ่อนมิง่ ป.6 บ้านหนองคูไชยหนองขาม อิสระ
324 เด็กหญิง จริาภรณ์ ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
325 เด็กหญิง จริาภรณ์  ศิลปไชย ป.3/2 รร.วัดราษฎร์นิยมธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
326 เด็กหญิง จริาภรณ์ แก้วบัวดี ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
327 เด็กหญิง จริาภรณ์ คงเจริญ ป.4 บ้านบางแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



328 เด็กหญิง จริาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ประชาคมอาเซียน( AC )
329 เด็กหญิง จริาภา  ชัยสวัสด์ิ ป.1/2 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา ค่านิยม  12  ประการ
330 เด็กหญิง จริาภา ภู่โต ป.6 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
331 เด็กหญิง จริาภา อินปินตา ป.6 ร.ร.เทศบาล 2 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
332 เด็กหญิง จริาภา อุรีภาศ ป.5 ร.ร.วัดดิสานุการม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
333 เด็กชาย จริายุ  คงสันต์ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
334 เด็กชาย จริายุ  สะอาดเอี่ยม ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
335 เด็กชาย จริายุ เชื้อเล็ก ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
336 เด็กชาย จริายุ ฤทธิโ์ต ป.4 บ้านท่ามะปราง อิสระ
337 เด็กชาย จริายุ หน่วยเขียว ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
338 เด็กชาย จริายุทธ  บิลโต๊ะและ รร.บ้านท่ามะปราง อิสระ
339 เด็กชาย จริายุทธื  ศรีหะทัย ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
340 เด็กชาย จริายุส  จงูงาม ป.2 รร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
341 เด็กชาย จริายุส จนัทร์บัว ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ อิสระ
342 เด็กหญิง จริาวรรณ แสนพนิิจ ป.6 หลักเมืองมหาสารคาม อิสระ
343 เด็กหญิง จรีกัญญา สุดเทศ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
344 เด็กชาย จรีกิตต์ เลิศอุดม ป.5 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
345 เด็กหญิง จรีนันท์ คาวี ป.4 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
346 เด็กหญิง จรีนันท์ ชัยผดุง ป.6 วัดไทร อิสระ
347 เด็กหญิง จรีนันท์ นามคุณ ป.6 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
348 เด็กชาย จรีภัทร ขรวงศ์ ป.4 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
349 เด็กหญิง จรีวรรณ  วงศ์ศิลป์ ป.3 รร.อนุบาลแม่ลาน้อย อิสระ



350 เด็กชาย จรีศักด์ิ ชิงาม ป.4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
351 เด็กหญิง จฑุาทิพย์  นันทกุลพลพนิิจ ป.3 รร.อนุบาลแม่ลาน้อย อิสระ
352 เด็กหญิง จฑุาทิพย์ ก้อนค า ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
353 เด็กหญิง จฑุาภรณ์ สงคุ้ม ป.5 ร.ร.บ้านหนองหัววัว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
354 เด็กหญิง จฑุามณี งานดี ป.3 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
355 เด็กหญิง จฑุามณี ชินพลอย ป.5 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
356 เด็กหญิง จฑุามาศ เจาะจง ป.3 บ้านเนินพยอม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
357 เด็กหญิง จฑุามาศ บุญมาก ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
358 เด็กหญิง จฑุามาส  โนนเรืองฤทธิ์ ป.3 รร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
359 เด็กหญิง จฑุามาส ฆวีวงศ์ ป.6 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เกษตรและฟาร์มโคนม
360 เด็กหญิง จฑุารัตน์ กรุตนิด ป.4 บ้านหัวถนน เกษตรและฟาร์มโคนม
361 เด็กหญิง จฑุารัตน์ โสภาพ ป.6 วัดช่องนนทรี เกษตรและฟาร์มโคนม
362 เด็กหญิง จฬุาลักณ์ เคร่ืองสีมา อิสระ
363 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ ชัยมงคล ป.4/5 ร.ร.พทุธิโศภน อิสระ
364 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ ทันยศ ป.6/2 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน อิสระ
365 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ พนัธ์สุมาต ป.4 ชุมชนวัดหนองต าลึง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
366 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ โสดาภา ป.6 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 อิสระ
367 เด็กหญิง จฬุาลักษณ์ โสดาภา ป.6 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 อิสระ
368 เด็กชาย เจฎฐวุฒิ กาฬภักดี ป.4 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
369 เด็กหญิง เจนจจิา พลูเกษกิจ ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ อิสระ
370 เด็กหญิง เจนสุดา บุญญฐี ป.4 เกษตรและฟาร์มโคนม
371 เด็กชาย เจรฺญศิริ บูดดีหงษ์ ป.5 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



372 เด็กชาย เจษฎา ศีรสมัย ป.1 วัดพนมพนาวาส อิสระ
373 เด็กชาย เจษฎาภร โนชาติ ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ
374 เด็กชาย เจษฏา ปาลพนัธุ์ ป.4 ร.ร.วัดราชฏร์ศรัทธาธรรม อิสระ
375 เด็กหญิง เจยี จวบ ป.4 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เกษตรและฟาร์มโคนม
376 เด็กชาย ฉัตรเงิน ภูผายง ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
377 เด็กชาย ฉัตรดนัย  มีพนัลม ป.3/3 รร.เทศบาลวัดสระทอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
378 เด็กชาย ฉัตรดนัย แย้มสุคนธ์ ป.5 ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซียน( AC )
379 เด็กหญิง ฉัตรมงคล แซ่โล้ย ป.3 รร.วัดท่าพระ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
380 เด็กชาย ฉัตริน อินมียืน ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เกษตรและฟาร์มโคนม
381 เด็กชาย ฉันทา  วงศ์ษา ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
382 เด็กหญิง ชญาฎา ล าพนู ป.4 ลูกรักป่าแดด อิสระ
383 เด็กหญิง ชญาดา คงเรือง ป.5 ร.ร.บ้านแหลมหอย อิสระ
384 เด็กหญิง ชญาดา ใยมะลิ ป.6 อิสระ
385 เด็กชาย ชญานนท์ กล่ินน้ าหอม ป.5 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
386 เด็กหญิง ชญานิศ สายทอง ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
387 เด็กหญิง ชญานิศา ปานขลิบ ป.4 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
388 เด็กหญิง ชญานุช ฆวีวงศ์ ป.6/1 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน อิสระ
389 เด็กหญิง ชฎาพร ซ้ิมอิ่ม ร.ร.เทศบาล2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
390 เด็กหญิง ชฎาพร ยันตี ป.5 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา อิสระ
391 เด็กหญิง ชฎาภรน์ ศรีพทุธา ป.6/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
392 เด็กหญิง ชนกนันท์ แท่นดี ป.5 สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
393 เด็กหญิง ชนกนันท์ ปันหมืน่ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ



394 เด็กหญิง ชนกนันท์ หอมจนัลี ป.5 ร.ร.บ้านกุดแฮดฯ อิสระ
395 เด็กหญิง ชนกนันท์ไกรรุ่ง ป.3 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม
396 เด็กหญิง ชนกสุดา พมิา ป.6 วัดช่องนนทรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
397 เด็กชาย ชนพทัธ์ กลัดเจริญ ป.4 วัดพนมนาวาส อิสระ
398 เด็กชาย ชนะพล ถึงดี ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
399 เด็กชาย ชนะพล ส าคัญ ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
400 เด็กหญิง ชนัญชิตา  ชูชิต ป.3 รร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
401 เด็กหญิง ชนัฐกานต์ พรมภักดี ป.5 เทศบาล1 ประชาคมอาเซียน( AC )
402 เด็กหญิง ชนันดา อินเจริญ ป.6/1 ร.ร.ยินดีวิทย์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
403 เด็กหญิง ชนันภรณ์ พนัมาตร์ ป.5 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อิสระ
404 เด็กหญิง ชนากานต์ กุลจ าเริญ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
405 เด็กหญิง ชนากานต์ กุลจ าเริญ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
406 เด็กหญิง ชนากานต์ วิริยจารี ป.6 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
407 เด็กชาย ชนาธิป สะตะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
408 เด็กชาย ชนาธิป ห้อยระย้า ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง AC ประชาคมอาเซียน
409 เด็กหญิง ชนาภัร ทับสุริ ป.3 AC ประชาคมอาเซียน
410 เด็กหญิง ชนาภา บรรขง ป.4 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
411 เด็กหญิง ชนิกา เสน่ห์นุกูล ป.6 ร.ร.เทศบาล 4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
412 เด็กหญิง ชนิกานต์ ม่วงอ่อน ป.6/2 ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
413 เด็กหญิง ชนิดา บุญพลู ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
414 เด็กหญิง ชนิดาภา กิจจา ป.3/2 รร.สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
415 เด็กหญิง ชนิดาภา สารานิธิสกุล ป.6 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม



416 เด็กหญิง ชนิษฐา เกื้ออารีนันทวุฒิ ป.4 อนุบาลอุตรดิตถ์ เกษตรและฟาร์มโคนม
417 เด็กหญิง ชนิสรา พลูสวัสด์ิ ป.4 ลูกรักป่าแดด อิสระ
418 เด็กหญิง ชนิสรา เศษรินทร์ ป.5 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
419 เด็กชาย ชโนทัย เจตกสิกรณ์ ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
420 เด็กหญิง ชมพู่  อัปปะการ ป.3 รร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
421 เด็กหญิง ชมพนูุช พทิักษ์ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
422 เด็กหญิง ชมพนูุช สระทองเทียม ป.5 ร.ร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
423 เด็กหญิง ชมพนูุท อินทะวงษ์ ป.4 บ้านศรีวิชัย เกษตรและฟาร์มโคนม
424 เด็กหญิง ชมภูนุช แสงทอง ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
425 เด็กหญิง ชมมณี แก้วกนก ป.4 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
426 เด็กหญิง ชไมพร แนวสวัสด์ิ บ้านคุดแฮด ประชาคมอาเซียน( AC )
427 เด็กหญิง ชไมพร ศิวพรอนันต์ ป.4 เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ อิสระ
428 เด็กชาย ชยพล  แพกุล ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
429 เด็กชาย ชยภัทร บุญมี ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย อิสระ
430 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ชูวงศ์วาน ป.5 วัดไทร ประชาคมอาเซียน( AC )
431 เด็กชาย ชยามร ศรีหิรัญ ป.3 ร.ร.วัดดอนตาจนี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
432 เด็กชาย ชโยดม  คงทอง ป.2 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
433 เด็กหญิง ชฤาวรรณ เดือนขาว ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
434 เด็กหญิง ชลณีชา ทิพเสน ป.4 สุดารัตน์วิทยา เกษตรและฟาร์มโคนม
435 เด็กหญิง ชลดา  สมอุดร รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
436 เด็กหญิง ชลดา เวียงสมุทร ป.6 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
437 เด็กหญิง ชลดา อานไธสง ป.6/1 ร.ร.ชุมชนบ้านดอนซาด เกษตรกรและฟาร์มโคนม



438 เด็กหญิง ชลธิชา ดาวเรือง ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
439 เด็กหญิง ชลธิชา ถ้วยทอง ป.5 วัดคูยาง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
440 เด็กหญิง ชลธิชา ไทรสงวน ป.6 อิสระ
441 เด็กหญิง ชลธิชา ไทรสงวน ป.6 อิสระ
442 เด็กหญิง ชลธชิำ พูนทอง ป.3 สรีพรรณสันตภิำพนำฝำย ประชำคมอำเซียน( AC )
443 เด็กหญิง ชลธิชา สาธุชาติ ป.5 วัดแก้วศิลาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
444 เด็กหญิง ชลนิดา นันทะสาร ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
445 เด็กหญิง ชลภิชา แสงวุธ ป.2 บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
446 เด็กหญิง ชลหทัยรัตน์ ขันทะชา ป.3 พระอินทร์ อิสระ
447 เด็กชาย ชลัมพล มัน่คง ป.5/4 ร.ร.เคียวน า ค่านิยม12ประการ
448 เด็กหญิง ชลิดา  ชาบุญ ป.2 รร.บ้านถนนงาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
449 เด็กหญิง ชลิตา  พลูสวัสด์ิ ป.5 รร.วิชุทิศ ค่านิยม  12  ประการ
450 เด็กชาย ชวลิต วงศ์เขือนแก้ว ป.6 ร.ร.สวนเด็กสันก าแพง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
451 เด็กหญิง ชวิศา  วิชัยดิษฐ์ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
452 เด็กหญิง ชวิศา สายพรหม ป.5 มาเรียลัย อิสระ
453 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ศรีเหมือนทอง ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
454 เด็กชาย ชัชนันท์ แก้วงาม ป.5 บ้านหนองปอ เกษตรและฟาร์มโคนม
455 เด็กชาย ชัชพงศ์ โสภาพร ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
456 เด็กหญิง ชัญญา อนันตธนะสาร ป.6 สอนศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
457 เด็กหญิง ชัญญาณิษ ถนอม ป.4 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
458 เด็กหญิง ชัญญานุช  จ าปาทอง ป.6/2 รร.สมาหารศึกษา ค่านิยม  12  ประการ
459 เด็กหญิง ชัญญานุช แสงกนึก ป.6 ร.ร.เทศบาล2 อิสระ



460 เด็กหญิง ชัญญาพร วังศ์หลวง ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 อิสระ
461 เด็กหญิง ชัญญาภา ดีใจ ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
462 เด็กชาย ชันชนะ มุงคุณค าชาว ป.5/6 ร.ร.เคียวน า อิสระ
463 เด็กชาย ชัยพงษ์ พลยศ ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
464 เด็กชาย ชัยภัณฑ์ จนัทร์เต็ม ป.6/1 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
465 เด็กชาย ชัยยง วงศ์ประสิทธิ ร.ร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
466 เด็กหญิง ชัยรัมภา นราแก้ว ป.5 ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซียน( AC )
467 เด็กชาย ชัยรุ่งโรจ แสงสุขดี ป.6 วัดดอนตาจนี ประชาคมอาเซียน( AC )
468 เด็กชาย ชาคริต นวลพจิติร ป.5 อิสระ
469 เด็กชาย ชาคริส เทืองน้อย ป.6 บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
470 เด็กชาย ชาญณรงค์ โควินทะสุด ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
471 เด็กชาย ชาญฤทธิ ์ก าจดั ป.5 อนุบาลแพร่ อิสระ
472 เด็กชาย ชาญวิทย์ อ านาจ ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
473 เด็กชาย ชาตรี  ปันทะโชติ ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
474 เด็กชาย ชานนท์ พนักนก ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
475 เด็กชาย ชานนท์ สงแดง ป.6 บ้านหนองปอ อิสระ
476 เด็กหญิง ชารีรัตน์ พหิูสูตร ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
477 เด็กหญิง ชาลิสา แข่งขัน ป.5 ร.ร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
478 เด็กหญิง ชาลิสา ไชยสิงห์ ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
479 เด็กหญิง ชาลิสา วงษ์สุวรรณ ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
480 เด็กหญิง ชาลิสา เสาร์ค าน้อย ป.4 ร.ร.สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
481 เด็กหญิง ชิชญา พเิภก ป.4/1 ร.ร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



482 เด็กหญิง ชิดชนก เพชนนิล ป.2/2 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
483 เด็กหญิง ชิดชนก ลีลาชัย ป.6/6 ร.ร.อนุบาลแพร่ อิสระ
484 เด็กหญิง ชิดชนก อยู่ยืน ป.5 บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
485 เด็กชาย ชินพฒัน์  สิงห์หล้า ป.4 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
486 เด็กหญิง ชิภรณ์ ทิพฤาตรี ป.4/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม อิสระ
487 เด็กชาย ชิวพงษ์ มาเรียน ป.2 บ้านท่าเกวียน ประชาคมอาเซียน( AC )
488 เด็กชาย ชีรถัทร์ ศรีโมรา ร.ร.บ้านลาด อิสระ
489 เด็กหญิง ชุดาภา ศรีอ่อน ป.6 บ้านบ่อไทยสามัคคี เกษตรและฟาร์มโคนม
490 เด็กหญิง ชุติกาญจน์  แสนบุตร ป.5 รร.น้ าพอง AC ประชาคมอาเซียน
491 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองขาว ป.6 บ้านค าเม็ก ประชาคมอาเซียน( AC )
492 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญมี ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
493 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชมนตรี ป.5 ร.ร.บ้านศิลปะ ค่านิยม12ประการ
494 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชมนตรี ป.5 ร.ร.บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
495 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิสาขะ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
496 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอดศรี ป.2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
497 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แสงร่อน ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
498 เด็กชาย ชุติพงศ์ ศิริพนิ ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
499 เด็กหญิง ชุติพร หมวดเมืองกลาง ป.6 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรและฟาร์มโคนม
500 เด็กหญิง ชุติมา ก่ าเกล้ียง ป.4/2 ร.ร.น้ าพอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
501 เด็กหญิง ชุติมา ศรีจนัทร์ ป.6 ล าพะอง อิสระ
502 เด็กหญิง ชูตินันท์ เจริญยิ่ง ป.5 พญาไท ค่านิยมไทย 12 ประการ
503 เด็กชาย เชษฐ์ศรัณย์ วงศ์อ่อน ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



504 เด็กชาย เชิญชัย บัวพนัธ์ ป.5/6 ร.ร.เคียวน า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
505 เด็กชาย โชคชัย ฉิสัยรัมย์ ป.6 บ้านหนองคูไชยหนองขาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
506 เด็กหญิง โชติกา นันตา ป.6/4 ร.ร.วัดคูยาง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
507 เด็กหญิง โชติกา นิ่มฮง ป.6 เทศบาล4 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
508 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศรีเมือง ป.5 วัดดิสานุการม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
509 เด็กชาย ซินถี คิม ป.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
510 เด็กชาย ซีโมเน่ อนุวัตน์ กรีมาลดี ป.3 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
511 เด็กชาย ซุบฮัน สาและ ป.6 บ้านต้นหยี อิสระ
512 เด็กหญิง โซฟยีา ยามา ป.4 วัดล าใหม่ ค่านิยมไทย 12 ประการ
513 เด็กหญิง โซฟยีา ยามา ป.4 วัดล าใหม่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
514 เด็กชาย ไซม่อน ป.4 ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
515 เด็กหญิง ญดาพร วารี ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
516 เด็กหญิง ญษดาเรศ  ชูชัยศรี ป.2/7 ชมรมสอนศิลปะปาร์ต้ีอาร์ต เกษตรกรและฟาร์มโคนม
517 เด็กหญิง ญาณธิชา สุทธิศิริ ป.4 วัดควนสูง เกษตรและฟาร์มโคนม
518 เด็กชาย ญาณภัทร คณะศรี ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
519 เด็กหญิง ญาณภา มัน่ฟกั ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
520 เด็กหญิง ญาณิดา ชัยยาโลม ป.5 แสงหิรัญ เกษตรและฟาร์มโคนม
521 เด็กหญิง ญาณิดา โพธิแ์จม่ ป.6/2 ร.ร.บ้านสระห้วยบางอุปถัมภ์ อิสระ
522 เด็กหญิง ญาณิน มัทวาธิ ป.5 รร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
523 เด็กหญิง ญาณินี ลาดบูรณ์ ป.4 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ ค่านิยม12ประการ
524 เด็กหญิง ญาณิศา ทรงกูล ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
525 เด็กหญิง ญาณิษา ดวงสี ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม



526 เด็กหญิง ญาตาวี สุทธิวรฤทธิ์ ป.3 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
527 เด็กหญิง ญานณิศา สมสอาด ป.4/5 ร.ร.เคียวน า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
528 เด็กหญิง ญานิกา พงศ์พฒันาการ ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
529 เด็กหญิง ญานิศา เนื่องกันยา ป.4/2 รร.รวมบัณทิฑศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
530 เด็กหญิง ญาโนทัย ใหม่คามิ ป.6 หลักเมืองมหาสารคาม อิสระ
531 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ วงษ์ค าแก้ว ป.3/3 รร.เทศบาลวัดสระทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
532 เด็กหญิง ญิชาภัทร เพชรบัวศักด์ ป.5 จา่การบุญ อิสระ
533 เด็กชาย ฐากร ใจบุญ ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
534 เด็กชาย ฐากูร สุทัด ป.5 ร.ร.วัดสามควายเผือก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
535 เด็กหญิง ฐานิตา สืบปรุ ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
536 เด็กหญิง ฐิดาพร สิงห์สวัสด์ิ ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
537 เด็กหญิง ฐิตาพร ต้ังสวัสด์ิ ป.5/1 ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพล เกษตรกรและฟาร์มโคนม
538 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ถานะกอง ป.5 ลูกรักป่าแดด เกษตรและฟาร์มโคนม
539 เด็กหญิง ฐิตารีย์  โชติจนัทึก ป.2/4 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
540 เด็กหญิง ฐิตารีย์ โกจะ๊ตุง ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
541 เด็กหญิง ฐิตารีย์ สัจจามาตย์ ป.4 สวนเด็กสันก าแพง ประชาคมอาเซียน( AC )
542 เด็กหญิง ฐิติกานดา ศรีเรือน ป.4 ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
543 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สอนมีศรี ป.6 อิสระ
544 เด็กหญิง ฐิติกุล จติรนามกร ป.4 วัดไทร อิสระ
545 เด็กหญิง ฐิตินนท์ กอมแก้ว ป.4 เกษตรและฟาร์มโคนม
546 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สุขทรัพย์ศรี ป.5 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
547 เด็กหญิง ฐิติปวีร์ นะภา ป.4/2 ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม



548 เด็กหญิง ฐิติพร เพาแดง ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
549 เด็กหญิง ฐิติพร เพาแดง ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
550 เด็กชาย ฐิติพล อารยัน ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
551 เด็กหญิง ฐิติมา แก้วพทิูลย์ ป.4/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
552 เด็กหญิง ฐิติมา ศรีชาติ ป.5 ร.ร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
553 เด็กหญิง ฐิติวรฎี เนตรสัมพนัธ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
554 เด็กหญิง ฐิติวรรณ บัวระบัดทอง ป.4 บ้านหนองปอ อิสระ
555 เด็กชาย ฐิติวัชร์ โนรี ป.6 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
556 เด็กหญิง ฐินิตา ยอดสง่า ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
557 เด็กหญิง ฑิฆมัพร  หมึกศิลป์ ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ
558 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ท้วมแก้ว ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม ประชาคมอาเซียน( AC )
559 เด็กหญิง ฑิฆมัพร โพธิศ์รี ป.4 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
560 เด็กหญิง ฑิมาภรณ์ แก้วเพชร ป.5 วัดคูยาง อิสระ
561 เด็กชาย ณฐกร ก้อมณี ป.3 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
562 เด็กชาย ณฐกร อาษาสนา ป.1 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
563 เด็กชาย ณฐนนท  ปั้นเหน่งเพชร ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
564 เด็กหญิง ณณัฐธิดา  ก าแพง ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
565 เด็กหญิง ณธัญญา ทองเพช็ร ป.4 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
566 เด็กหญิง ณปภา เป้กล้า ป.4 บ้านบ่อไทยสามัคคี เกษตรและฟาร์มโคนม
567 เด็กชาย ณภัทร แก้วเหลา ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
568 เด็กหญิง ณภัทร ทัศอุบล ป.4 บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซียน( AC )
569 เด็กชาย ณภัทร ผาค า ป.3 สุนทรพรหมคุณ เกษตรและฟาร์มโคนม



570 เด็กหญิง ณภัทร ศรีดาชาติ ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
571 เด็กหญิง ณภัทร โสนน้อย ป.4 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
572 เด็กหญิง ณภัทร อ้นพรหม ป.6 ร.ร.เทศบาล2 อิสระ
573 เด็กหญิง ณภัทรชา สังข์สุวรรณ์ ป.6 ร.ร.ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
574 เด็กหญิง ณภัทรศร นพศิริ ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
575 เด็กหญิง ณภัทรา แหวหล่อ ป.6 อิสระ
576 เด็กชาย ณรงกรณ์  ยอดทองหอม ป.3 รร.บ้านหวยชัน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
577 เด็กชาย ณรงค์พล สาปอง ป.2 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีพร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
578 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ ์ดอกพกิุล ป.5 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
579 เด็กชาย ณรงศ์กร มูลอุดม ป.6 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
580 เด็กหญิง ณเรนธร ระวงชา ป.6 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )
581 เด็กหญิง ณัจฉรา เปี่ยมทอง ป.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
582 เด็กหญิง ณัชชา ตามเพยีร ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
583 เด็กหญิง ณัชชา ตามเพยีร ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
584 เด็กหญิง ณัชชา มังกรแก้ว ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
585 เด็กชาย ณัชสิทธิ ์พวงแก้ว ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
586 เด็กชาย ณัฎฐ์กิตต์  เกษโกมล ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
587 เด็กชาย ณัฎฐชัย  มะลัยกอง ป.1/2 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
588 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา แสนสล่า ป.5 ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซียน( AC )
589 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา  ค าผาวงศ์ ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
590 เด็กชาย ณัฏฐกร ใจดี ป.4 ร.ร.บ้านเส้ียว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
591 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ พมิพเ์ก ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )



592 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ทองสุข ป.6 บ้านเขาตะเภาทอง เกษตรและฟาร์มโคนม
593 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กันสาตน์ ป.4 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
594 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คล่องดี ป.5/1 ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
595 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ล้ีสมบัติ ป.6 เทศบาล 2 ค่านิยมไทย 12 ประการ
596 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมฤทธิ์ ป.6 ร.ร.อนุบาลแพร่ อิสระ
597 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ชุมพล ป.5/4 ร.ร.ยอแซฟวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
598 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กลัดทอง ป.6/2 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
599 เด็กชาย ณัฏฐพร เนียมจนัทร์ ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
600 เด็กหญิง ณัฏฐพร ปรีช ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
601 เด็กหญิง ณัฏฐมณฑ์ มีบุตรดี ป.4 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
602 เด็กหญิง ณัฏฐา รุ่งแจง้ ป.6 ร.ร.เอกชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
603 เด็กหญิง ณัฏฐิยา ศรีภุมมา ป.5 ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยมไทย 12 ประการ
604 เด็กหญิง ณัฏธิรา วัฒนอุดมเกียรติ ป.6 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ อิสระ
605 เด็กหญิง ณัฐกมล เหล่าวงษา ป.4 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร อิสระ
606 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ช่องโก้ ป.5 เกษตรและฟาร์มโคนม
607 เด็กชาย ณัฐกานต์  อินตานันท์ ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
608 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ปวงค า ป.3 รร.คลองบ้านพร้าว ค่านิยม  12  ประการ
609 เด็กหญิง ณัฐกานต์ มีบุญ ป.6 สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
610 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ลากิสวรรธ ป.6/2 ร.ร.ล าพะอง อิสระ
611 เด็กหญิง ณัฐกานต์ วันทองหล่อ ป.6 อิสระ
612 เด็กชาย ณัฐชนน  ช่วยเรือง ป.3 รร.บ้านถนนงาม ค่านิยม  12  ประการ
613 เด็กชาย ณัฐชนน ผาดง ป.4 ร.ร.บ้านลาด อิสระ



614 เด็กหญิง ณัฐชยา ข าค า ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
615 เด็กหญิง ณัฐชยา ค ามี ป.5 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อิสระ
616 เด็กหญิง ณัฐชลิณี เสนาธรรม ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
617 เด็กชาย ณัฐชา การรักษ์ ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
618 เด็กหญิง ณัฐชา บุปผาชาติ ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย ประชาคมอาเซียน( AC )
619 เด็กหญิง ณัฐชา ภูนันชะ ป.6 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
620 เด็กหญิง ณัฐชา ศรีสอด ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
621 เด็กหญิง ณัฐชา หมึกศิลป์ ป.5 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
622 เด็กหญิง ณัฐชา เหรีญทอง ป.5 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
623 เด็กหญิง ณัฐชา อ่อนเที่ยง ป.6 เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
624 เด็กหญิง ณัฐชานันต์ สิบบุตร ป.4 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
625 เด็กหญิง ณัฐฏกานต์ สุริยะศรี ป.4 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
626 เด็กหญิง ณัฐฐาฤฎา แยบยล ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
627 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช คมวงษา ป.6 ร.ร.อนุบาลศรีนคร อิสระ
628 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช บุญยงค์ ป.5 พระกุมารมหาสารคาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
629 เด็กหญิง ณัฐฐิรา ไชยค า ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
630 เด็กหญิง ณัฐณิชา ป.4/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
631 เด็กหญิง ณัฐณิชา คุณประเสริฐ ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
632 เด็กหญิง ณัฐณิชา ญาติตะดุ ป.6 สุขฤทัย ประชาคมอาเซียน( AC )
633 เด็กหญิง ณัฐณิชา ติวสร้อย ป.5/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
634 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทิวาวงษ์ ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
635 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิเ์รือน ป.5 บ้านหนองส าโรง ประชาคมอาเซียน( AC )



636 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขนิยม ป.5 จา่การบุญ ประชาคมอาเซียน( AC )
637 เด็กชาย ณัฐดนัย มีมัน ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
638 เด็กหญิง ณัฐติกานต์ ปานสิงห์ ป.6 บ้านพนมรอก ประชาคมอาเซียน( AC )
639 เด็กหญิง ณัฐธนาวัลย์ ปิ่นน้อย ป.2 สวนเด็กสันก าแพง เกษตรและฟาร์มโคนม
640 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สะอาด ป.5/2 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
641 เด็กชาย ณัฐธวัฒน์ ชิวรัมย์ ป.6 ร.ร.มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
642 เด็กชาย ณัฐธวัฒน์ ชิวรัมย์ ป.6 ร.ร.มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
643 เด็กหญิง ณัฐธัญญา รอดเกิด ป.4 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
644 เด็กหญิง ณัฐธันญา สุดนิด ป.1 อนุบาลอ่าวพะยูน อิสระ
645 เด็กหญิง ณัฐธิฎา พรมรุ่งโรจน์ ป.5 บ้านหนองจกิ อิสระ
646 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ขนอม ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
647 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ทิพวงศ์ ป.6 บ้านดู่ เกษตรและฟาร์มโคนม
648 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ศักดา ป.3/2 รร.วัดราษฎร์นิยมธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
649 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทิวาวงษ์ ป.4 วัดบ้านทึง เกษตรและฟาร์มโคนม
650 เด็กหญิง ณัฐธิดา รุ่งรัศมี ป.5 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
651 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์มณี ป.6 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
652 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีสุจารย์ ป.6 หลักเมืองมหาสาคาม เกษตรและฟาร์มโคนม
653 เด็กหญิง ณัฐธิยาน์ เนียมจนั ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
654 เด็กชาย ณัฐนนท์ เขตกัน ป.4 ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
655 เด็กหญิง ณัฐนรี คงสม ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
656 เด็กหญิง ณัฐนรี สร้อยแสงทอง ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
657 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ป.4/1 ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม



658 เด็กหญิง ณัฐนันท์  แก้วปาน ป.3 รร.วัดลาดกระจบั อิสระ
659 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จติอารีย์ ป.4 ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา อิสระ
660 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ธรรมขันค า ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
661 เด็กชาย ณัฐนันท์ เรืองอ่อง ป.6/4 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
662 เด็กชาย ณัฐนันทร์ เอกวรรณ วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
663 เด็กหญิง ณัฐนารี จติวงศ์ภักดี ป.6 วัดแก้วศิราราม อิสระ
664 เด็กหญิง ณัฐนิช พลิา ป.4 อนุบาลนานาชาติ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
665 เด็กหญิง ณัฐนิชา ปานเขมา ป.5 วัดราษฎ์นิยมธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
666 เด็กชาย ณัฐปธาน พมิพแ์น่น ป.4 ลูกรักป่าแดด อิสระ
667 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  วงค์ค า รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
668 เด็กชาย ณัฐพงค์ ทิพย์พงษ์ ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
669 เด็กชาย ณัฐพงธ์  อินทสุข ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
670 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุทธิวรวิทย์ ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
671 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เปล้ืองทุกข์ ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
672 เด็กชาย ณัฐพงษ์ พดุทยา ป.4 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
673 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีรัมย์ ป.6 ร.ร.มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
674 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เข็มกลัด ป.4 บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซียน( AC )
675 เด็กหญิง ณัฐพร กาฬภักดี ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
676 เด็กหญิง ณัฐพร ชัยธรรม ป.4 วัดควนสูง เกษตรและฟาร์มโคนม
677 เด็กหญิง ณัฐพร น่วมทอง ป.5 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
678 เด็กหญิง ณัฐพร น่วมทอง(ครูผู้สอน) นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
679 เด็กหญิง ณัฐพร ปาปะข า ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



680 เด็กหญิง ณัฐพร หอมชื่น ป.5 วัดพนมนาวาส เกษตรและฟาร์มโคนม
681 เด็กชาย ณัฐพล กาฬภักดี ป.5 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
682 เด็กชาย ณัฐพล เกียนนอก ป.4 ประชาคมอาเซียน( AC )
683 เด็กชาย ณัฐพล พอ้ชมภู ร.ร.บ้านลาด อิสระ
684 เด็กชาย ณัฐพล สีสด ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
685 เด็กชาย ณัฐพฒัน์ เย็นฉ่ า ป.6 น่านคริสเตียนศึกษา เกษตรและฟาร์มโคนม
686 เด็กชาย ณัฐพนัธิ ์อินกล่ิน ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
687 เด็กชาย ณัฐภัทร  เสงสุด ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
688 เด็กชาย ณัฐภัทร มาฟู ป.5 ร.ร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
689 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิกยานนท์ แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
690 เด็กหญิง ณัฐภา เมองวงษ์ ป.6 ร.ร.บ้านดู่ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
691 เด็กชาย ณัฐภาส เกตุแจ้ ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย อิสระ
692 เด็กชาย ณัฐภูมิ จดู้วง ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
693 เด็กชาย ณัฐภูมิ แซ่อึ้ง ป.4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
694 เด็กหญิง ณัฐมน  ผ่องมณี ป.2 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
695 เด็กหญิง ณัฐมน สังข์สุวรรณ ป.6 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
696 เด็กหญิง ณัฐรดา ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
697 เด็กหญิง ณัฐริกา เต็มแก้ว ป.4 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
698 เด็กหญิง ณัฐริกา มณีกาศ ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
699 เด็กหญิง ณัฐริกา แม่กรอง ป.5 ยินดีวิทย์ ประชาคมอาเซียน( AC )
700 เด็กหญิง ณัฐวดี วงศ์มณี ป.4 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
701 เด็กหญิง ณัฐวดี สาคร ป.3 ค่านิยมไทย 12 ประการ



702 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ข าเล็ก ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
703 เด็กชาย ณัฐวัชร วัฒนะธัญการ ป.6 บ้านถนนงาม อิสระ
704 เด็กชาย ณัฐวัชร วัฒนะธัญการ ป.6 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
705 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บริจนัทร์ ป.6 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )
706 เด็กชาย ณัฐวัศ  สาระ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
707 เด็กชาย ณัฐวิฒิ สุทธิประกา ป.3 รร.วัดราษฎรศรัทธาธรรม อิสระ
708 เด็กหญิง ณัฐวิภา มานะดี ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
709 เด็กหญิง ณัฐวิภา มาสบ ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
710 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ป.5 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง อิสระ
711 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ชุมภู ป.6 รร.บ้านท่าเกวียน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
712 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  สอนศิริ ป.3/2 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
713 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กรัดจนิดา ป.6 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
714 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผลดี ป.6 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
715 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มัชปะใ ป.5 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
716 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สารพตัร ป.6 ร.ร.วัดทองใน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
717 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเดช ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
718 เด็กหญิง ณัฐสุดา ชูวงศ์วาน ป.4 วัดไทร ประชาคมอาเซียน( AC )
719 เด็กหญิง ณัฐสุดา สุทิธิศิริ ป.1 รร.วัดควนสูง ค่านิยม  12  ประการ
720 เด็กหญิง ณัฐิฌา ปลัดสงคราม ป.6 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
721 เด็กหญิง ณัฐิตา กมลโชติกุล ป.5 ประชาคมอาเซียน( AC )
722 เด็กชาย ณัตฐพล หล่ิมน้อย ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
723 เด็กหญิง ณาตยา  เกษณา ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



724 เด็กหญิง ณิชกมล คร้ามมี ป.1-3 อนุบาลศรีนคร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
725 เด็กหญิง ณิชกานต์ แก้วดีพร้อม ป.1 อนุบาลอ่างพะยูน ประชาคมอาเซียน( AC )
726 เด็กหญิง ณิชกานต์ ช่วยสกุล ป.4 ชินวร เกษตรและฟาร์มโคนม
727 เด็กหญิง ณิชกานต์ รสชาติ ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย ประชาคมอาเซียน( AC )
728 เด็กหญิง ณิชดา แหวนวงษ์ ป.6/5 ร.ร.เคียวน า อิสระ
729 เด็กหญิง ณิชนันทร์ ไถวสินธุ์ ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
730 เด็กหญิง ณิชา  ประภาโส ป.3/2 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
731 เด็กหญิง ณิชาดา สาริกิจ ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี อิสระ
732 เด็กหญิง ณิชานนท์ กฤตพฒันากุล ป.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
733 เด็กหญิง ณิชานันท์ รัตนวรรณ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
734 เด็กหญิง ณิชาพชัร์ โนชัย ป.4 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
735 เด็กหญิง ณิชาภัทร ดงเย็น ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
736 เด็กหญิง ณิชาภัทร บัวเกาะ ป.4 วัดบางพดูใน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
737 เด็กหญิง ณิชาภา คณะย้อย ป.6 เทศบาลวัดนิโครธาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
738 เด็กหญิง ณิชาวรรณ  สร้อยแสงทอง ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
739 เด็กหญิง ณิฏฐนีบ วิลาละ ป.5/3 ร.ร.ยินดีวิทย์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
740 เด็กหญิง ณิศารยา จนัเรียน ป.4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
741 เด็กหญิง ณิษฐภานต์ มาตชัยภูมิ ป.4/1 ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
742 เด็กหญิง ณีรนุช ภูพนัธะ ป.6/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
743 เด็กหญิง ณฺฐิยากร เอี่ยมสวยงาม ป.4 อิสระ
744 เด็กชาย ด.ชวงกด พศินอก ป.4 อนุบาลนานาชาติ ประชาคมอาเซียน( AC )
745 เด็กหญิง ด.ญ จรัิชญา เกี้ยวสูงเนิน ป.6 วัดช่องนนทรี เกษตรและฟาร์มโคนม



746 เด็กหญิง ด.ญ ธัญชนก ถีระเจริญ ป.5 ยอแซฟวิทยา อิสระ
747 เด็กหญิง ด.ญ นัตชา หมัดเหล็ม ป.5 สันติวิทย์ อิสระ
748 เด็กชาย ดชินกฤ เกษมรักษ์ ป.4 อิสระ
749 เด็กชาย ดนัย นาชัยแพง ป.3 รร.อนุบาลธนัญญา อิสระ
750 เด็กหญิง ดลยา นาสมวาส รร.บ้านโสกจานนาดี อิสระ
751 เด็กหญิง ดวงกมล  เมืองมา ป.5 รร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม  12  ประการ
752 เด็กหญิง ดวงกมล ค าเคร่ือง ป.5 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
753 เด็กหญิง ดวงกมลวรรณ คงสิบ ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
754 เด็กหญิง ดวงฤทัย ค าเคร่ือง ป.5 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 อิสระ
755 เด็กหญิง ดอกเหมย ไม่ทราบ ป.5 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
756 เด็กหญิง ดาราได  จงจรีะ ป.4 รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ค่านิยม  12  ประการ
757 เด็กหญิง ดาริษา สารานิธิสกุล ป.1/3 รร.สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
758 เด็กหญิง ดารุณี ชัยชนะ ป.4-6 บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซียน( AC )
759 เด็กหญิง ดาว ในวรรณ์ ป.5 ร.ร.วัดนันทาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
760 เด็กหญิง ดาวมณี แซ่ฟา่น ป.5 ร.ร.อนุบาลศรีนคร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
761 เด็กหญิง ดิฐภา ต้นแบบ ป.4 ประชาคมอาเซียน( AC )
762 เด็กชาย ดิถดนัย แก้วน้ าค า ป.1 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
763 เด็กหญิง ดิษยา กันทะวงศ์ ป.6 ร.ร.แย้มจาดวิชานุสรณ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
764 เด็กชาย เดชตระกูล นพเก้า ป.5/3 ร.ร.ชินวร ค่านิยม12ประการ
765 เด็กชาย เดชวิทย์ ทองกล่ า ป.4 บ้านถนนงาม อิสระ
766 เด็กชาย เดชาธร ซึรึทานิ ป.5 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
767 เด็กหญิง เด่นนภา ศรีมุกดา ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



768 เด็กชาย เด่นภูมิ มีไหว ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
769 เด็กหญิง เดือนฉาย ช่างจมู ป.5 บ้านโสกจานนาดี ค่านิยมไทย 12 ประการ
770 เด็กชาย ต้นวงศ์  นิลกร ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
771 เด็กหญิง ตวยอู  ไม่ทราบ ป.1 รร.บ้านถนนงามมิตรภาพ27 AC ประชาคมอาเซียน
772 เด็กชาย ตะวัน ชื่นชู ป.5 หมูห่้าสมัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
773 เด็กชาย ตะวัน สายค าเคือง ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
774 เด็กชาย ตะวัน อุบลประสริฐ ป.4 นานาชาติ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
775 เด็กหญิง ตัจรีวาตีย์ สาและ ป.6 ร.ร.บ้านต้นหยี อิสระ
776 เด็กชาย ตันติกร รัตนา ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
777 เด็กหญิง ตัสนีม สาและ ป.4 บ้านต้นหยี อิสระ
778 เด็กหญิง ติยพร ขันวงษ์ ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
779 เด็กชาย เตชิต ชุติไพศาล ป.1/5 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
780 เด็กชาย เตวิช น้อยจาด ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง ประชาคมอาเซียน( AC )
781 เด็กหญิง ถัควลัญชณ์ กองดวง ป.4 ร.ร.พทุธิโศภน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
782 เด็กชาย ถิรนัย รัตนแสง ป.6 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
783 เด็กชาย ถิรภัทร สินธวงศ์ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
784 เด็กชาย ถีรพงศ์ อุปาละ ร.ร.ธรรมสาธิตศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
785 เด็กชาย ถุงเงิน ศรีม่วง ป.2/2 รร.สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
786 เด็กชาย ถูวคล หนูเสริม ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
787 เด็กชาย ถูวฤทธิ ์ศรีเพช็ร์ ป.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
788 เด็กชาย ทธีภัทร สมศรี ร.ร.บ้านโสกจานนาดี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
789 เด็กหญิง ทพประทุม หน่วยเขียว ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม



790 เด็กชาย ทรงพล พยัคฆบ์ุตร ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
791 เด็กหญิง ทรรศนวรรณ พนัเทศ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
792 เด็กหญิง ทรรศนวรรณ พนัเทศ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
793 เด็กชาย ทวี จนัสด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
794 เด็กชาย ทวีโชค อับบุรี ป.5 รวมบัณฑิตศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
795 เด็กหญิง ทองทิพย์ โพธิน์าค ป.4 ร.ร.บ้านวังวน อิสระ
796 เด็กชาย ทองแท้ แก้วนาเคียน ป.5 ร.ร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
797 เด็กหญิง ทอฝัน ชาติโจน ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
798 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ก าเริบ ป.2 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
799 เด็กหญิง ทักษพร เต็มใจ ป.6 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
800 เด็กหญิง ทัณฑิกา ฟนัเฟอืง ป.5 ร.ร.ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
801 เด็กหญิง ทัศนีย์ ศุนย์รี ป.2 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
802 เด็กหญิง ทิฆฆัพร โพธิศิ์ริ ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
803 เด็กหญิง ทิติยา เลิกม๊อก ป.6 ร.ร.บ้านวังวน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
804 เด็กชาย ทินกร  เล็กนิกร ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
805 เด็กชาย ทินกฤษ  สุภาพธูป ป.3 รร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
806 เด็กชาย ทินภัทร์ เหมกุล ป.4 ร.ร.บัณฑิตศึกษา อิสระ
807 เด็กหญิง ทิพญ์ภาสรรณ ลามพฒัน์ ป.5 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
808 เด็กหญิง ทิพพานันท์ โพธิช์ัยชนะ ป.3 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
809 เด็กหญิง ทิพย์เกสร  สุวรรณศรี ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
810 เด็กหญิง ทิพรัตน์ สุขส าเนียง ป.6 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
811 เด็กหญิง ทิพานัน  สวัสดี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ



812 เด็กหญิง ทิศยาพร สนิทไทย ป.6 ชุมชนบ้านจอก ประชาคมอาเซียน( AC )
813 เด็กชาย ทีปกร แท่นทอง ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
814 เด็กหญิง เทวาพร เส้งส้ัน ป.4 เกษตรและฟาร์มโคนม
815 เด็กชาย แทนคุณ จนังาม ป.2 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
816 เด็กชาย ไททัศน์ แดงสา ป.6 อนุบาลเทศบาลต าบลหินกอง เกษตรและฟาร์มโคนม
817 เด็กชาย ธนกร  ทองมีประเสริฐ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
818 เด็กชาย ธนกร  เผ่าพนัธุดี์ ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
819 เด็กชาย ธนกร  เผ่าพนัธุดี์ ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
820 เด็กชาย ธนกร กิตติขจร ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
821 เด็กชาย ธนกร ยงพฤกษา ป.6 วัดพนมนาวาส อิสระ
822 เด็กชาย ธนกฤต ใจสอาด ป.5 ร.ร.บ้านสามแยกน้ าเป็น อิสระ
823 เด็กชาย ธนกฤต ชินชาด ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
824 เด็กชาย ธนกฤต ศรีรัตน์ ป.4 วัดบ้างบึง ประชาคมอาเซียน( AC )
825 เด็กชาย ธนกฤต อุทุม ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
826 เด็กชาย ธนคล อินทรจนัทร์ ป.2 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
827 เด็กชาย ธนชาติ พลวัฒน์ ป.4 ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
828 เด็กชาย ธนโชติ  พฒุสี ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
829 เด็กชาย ธนโชติ โคกกลุ่น ป.4 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
830 เด็กชาย ธนทร เอี่ยมสอาด ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
831 เด็กหญิง ธนนันท์  สุขค า ป.3 อิสระ
832 เด็กชาย ธนพงษ์ เกเยน ป.4 ลูกรักป่าแดด อิสระ
833 เด็กชาย ธนพนธ์ อ่ าปล่ัง ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ



834 เด็กหญิง ธนพร กาฬภักดี ป.5 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
835 เด็กหญิง ธนพร จนัทร์งาม ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม12ประการ
836 เด็กหญิง ธนพร ชื่นฤดี ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
837 เด็กหญิง ธนพร ทองเฝือ ป.6 บ้านแหลมหอย ประชาคมอาเซียน( AC )
838 เด็กหญิง ธนพร บุญชุ่ม ป.4/1 ร.ร.วัดแจว้ศิริสัมพนัธ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
839 เด็กหญิง ธนพร ยิ่งยง ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
840 เด็กหญิง ธนพร รุ่งเรือง ป.5 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
841 เด็กชาย ธนพล แบนเสมอ ป.4 อนุบาลนานาชาติ เกษตรและฟาร์มโคนม
842 เด็กชาย ธนพล อ็อดแก้ว ป.5 ไกรอ านวยวิทยา อิสระ
843 เด็กชาย ธนพฒัน์  เรืองทอง ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
844 เด็กชาย ธนพฒัน์ มัน่เกษม ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
845 เด็กชาย ธนพฒัน์ เย็นศิริ อิสระ
846 เด็กหญิง ธนภร ธานีรัตร์ ป.4/3 ร.ร.เลิศหล้า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
847 เด็กหญิง ธนภรณ์ ชลวานิช ป.6/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
848 เด็กชาย ธนภัท โถตันค า ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
849 เด็กชาย ธนภัทธ สิงหนาท ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ เกษตรและฟาร์มโคนม
850 เด็กชาย ธนภัทร จลุนวล ป.5 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
851 เด็กชาย ธนภัทร ศรีจนัทร์ ป.5 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
852 เด็กชาย ธนภัทร สนธิสวัสด์ิ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
853 เด็กชาย ธนภูมิ  คุณแก้ว ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
854 เด็กชาย ธนภูมิ  เหรียญทอง ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
855 เด็กชาย ธนภูมิ  อ่อนศรี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน



856 เด็กหญิง ธนภูมิ ขาวสวย ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
857 เด็กชาย ธนรัตน์ เรืองมนตรี ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
858 เด็กหญิง ธนวรรณ ชาวเหนือ ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
859 เด็กหญิง ธนวรรณ ศักด์ิสูง ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
860 เด็กชาย ธนวัฒน์  เจมิวรรธนะ ป.3 รร.บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
861 เด็กชาย ธนวัฒน์ จนัทะวิตร ป.4 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
862 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทา ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
863 เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิรั์ม ป.4 บ้านศรีวิชัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
864 เด็กชาย ธนวิชญ์ ยืนยง ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย อิสระ
865 เด็กชาย ธนศักด์ิ  ด ารักษ์ ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
866 เด็กหญิง ธนัชชา ทองชู ป.2 รร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
867 เด็กหญิง ธนัชชา ท ามา ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
868 เด็กหญิง ธนัญชนก ดวงพรม ป.5 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
869 เด็กหญิง ธนัญชนก โสภวัน ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เกษตรและฟาร์มโคนม
870 เด็กชาย ธนัญญา จนัทร์เถื่อน ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
871 เด็กหญิง ธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ ป.2 อนุบาลสามเสนฯ เกษตรและฟาร์มโคนม
872 เด็กชาย ธนัตทร บุญชาญ ป.5 บ้านโสกจานนาดี เกษตรและฟาร์มโคนม
873 เด็กหญิง ธนันญพร ดอนสระ ป.6 ร.ร.เทศบาล3(บ้านบ่อ) ค่านิยม12ประการ
874 เด็กหญิง ธนันดา ปิ่นเล้ียง ป.4/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
875 เด็กชาย ธนากร  อุชโก ป.3 รร.บ้านหนองพงัพวย AC ประชาคมอาเซียน
876 เด็กชาย ธนากร แก้วกุ่ม ป.4 วัดทองใน อิสระ
877 เด็กชาย ธนากร ไชยเสนา ป.4 บ้านน้อยจอมศรี อิสระ



878 เด็กชาย ธนากร ตักเตือน ป.5 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
879 เด็กชาย ธนากร ทันสอย ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
880 เด็กชาย ธนากร โปร่งจติ ป.6 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
881 เด็กชาย ธนากร ยุรอด ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
882 เด็กชาย ธนากรณ์ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
883 เด็กชาย ธนากรณ์ เสามุกดา ป.4 อนุบาลธนัญญา อิสระ
884 เด็กหญิง ธนาพร ดงจ าปา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
885 เด็กหญิง ธนาภรณ์ พมฟรุ ป.5 ชินวร เกษตรและฟาร์มโคนม
886 เด็กชาย ธนายุ  ลาภโสภา ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
887 เด็กชาย ธนาวัฒน์ วงษ์จนี ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
888 เด็กหญิง ธนิดา จนัทร์หอม ป.5/2 ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
889 เด็กหญิง ธนิดา นามวงศ์ ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
890 เด็กหญิง ธนิดา ป้องหมู่ ป.5 ยอแซฟวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
891 เด็กหญิง ธมลวรรณ อาบสุวรรณ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
892 เด็กชาย ธรณินทร์  บุญล้ าเลิศ ป.6 รร.วัดไทร(สินศึกษา) AC ประชาคมอาเซียน
893 เด็กชาย ธรนวรรณ์ ศิริมิตร ป.4 ชินวร เกษตรและฟาร์มโคนม
894 เด็กชาย ธรรมยุทธ นาคใหญ่ ป.4 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
895 เด็กชาย ธราพงษ์ ผิวงาม ป.6 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
896 เด็กชาย ธวัชชัย  เด่นดวง ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
897 เด็กชาย ธวัชชัย  สวัสดิทัศ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
898 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ปิยะโชติ ป.5 จา่การบุญ อิสระ
899 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เล้ียงเลช ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ



900 เด็กหญิง ธัญชนก  มหาพงษ์ ป.1 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
901 เด็กหญิง ธัญชนก เทศปาน ป.4 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
902 เด็กหญิง ธัญชนก เพช็รทา ป.6 วัดราษฎ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
903 เด็กหญิง ธัญชนิต ฮวดปากน้ า ป.6 ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
904 เด็กหญิง ธัญญ์รวี ธนกลนันทิวัฒน์ ป.3 ร.ร.ยอแซฟวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
905 เด็กหญิง ธัญญรัตน์  ขวัญมอม ป.3/3 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
906 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ จติอุไทย ป.4 ร.ร.บ้านจดัสรร อิสระ
907 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ชาวบ้านช้าง ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
908 เด็กหญิง ธัญญาพร กาศสนุก ป.5 อนุบาลแพร่ อิสระ
909 เด็กหญิง ธัญญาพร วงศ์หลวง ป.6 นิคม อิสระ
910 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุริยะวงศ์ ป.4 ลูกรักป่าแดด ค่านิยมไทย 12 ประการ
911 เด็กหญิง ธัญญาเรศ ชิดนอก ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
912 เด็กหญิง ธัญญาวรรณ ปิยะราช ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
913 เด็กหญิง ธัญธิดา จ าวงศ์ลา ป.5 บ้านกุดแฮด เกษตรและฟาร์มโคนม
914 เด็กหญิง ธัญพชิชา สุคเกษ ป.6 ประชาคมอาเซียน( AC )
915 เด็กหญิง ธัญพชิา สุขสังข์ ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
916 เด็กหญิง ธัญพมิล หมอยาดี ป.6 บ้านดู่ อิสระ
917 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ตระก่รเจริญสุข บ้านหนองจกิ อิสระ
918 เด็กหญิง ธัญรดา  ชาตรี ป.2 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
919 เด็กหญิง ธัญรัตน์ ดวงวิบูล ป.5 อิสระ
920 เด็กหญิง ธัญลักษณ์  ตันติสุธนารมย์ ป.2 รร.วัฒนาวิทยาลัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
921 เด็กหญิง ธัญวรรณ รอดตาด ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ



922 เด็กหญิง ธันญ์ชนก  เลิกนอก ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
923 เด็กหญิง ธันญ์ชนก ฉิมนาค ป.5 จา่การบุญ อิสระ
924 เด็กหญิง ธันยนิษฐ์ หวังคอง ป.4 บ้านท่ามะปราง อิสระ
925 เด็กหญิง ธันยพร แสนอินต๊ะ ป.5 รร.ลูกรักป่าแดด AC ประชาคมอาเซียน
926 เด็กหญิง ธันยพระ พรหมทอง ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
927 เด็กชาย ธันวา ช่อทับทิม ป.3 รร.เทศบาล5 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อิสระ
928 เด็กชาย ธันวา ภู่ธงแก้ว ป.4/3 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
929 เด็กหญิง ธาดารัตน์  ณ ล าพนู ป.1 รร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
930 เด็กชาย ธารณ ศรีวัฒนะ ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
931 เด็กหญิง ธารทิพย์ มุสิด ป.6 เทศบาลวัดนิโครธาราม ประชาคมอาเซียน( AC )
932 เด็กหญิง ธารทิพย์ ระงับทุกข์ ป.4 ชินวร เกษตรและฟาร์มโคนม
933 เด็กหญิง ธารมิกา กองต้ือ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
934 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เทพา ป.6 ร.ร.ชินวร ค่านิยม12ประการ
935 เด็กหญิง ธารารักษ์ วิแสง ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
936 เด็กหญิง ธารารัตน์  จลุกะลพ ป.6 รร.บ้านราษฎร์เจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
937 เด็กหญิง ธาวี  จ าปาบุรี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
938 เด็กหญิง ธิชาภรณ์  โสภล ป.3 รร.วัดควนสูง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
939 เด็กหญิง ธิญญู บังขุนทด ป.6 บ้านเจาทอง ประชาคมอาเซียน( AC )
940 เด็กหญิง ธิญาดา ช่วยสุข ป.5 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
941 เด็กหญิง ธิญาดา ลดาวิจติรกุล ป.5 สุขฤทัย อิสระ
942 เด็กหญิง ธิดารัตน์ จนัทบุตร ป.6 ร.ร.น้ าพอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
943 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดังก้อง ป.6 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



944 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต๊ะต๊ิบ ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน ค่านิยม12ประการ
945 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ประทุมชาติ ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
946 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ปั่นดลสุช ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
947 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วงษ์แก้ว ป.5 ร.ร.ดอนตาลองดงบังวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
948 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ปานทอง ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดโพธิท์อง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
949 เด็กหญิง ธิติมา  ทองใบ ป.2 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
950 เด็กหญิง ธิติรัตน์ โถชัยค า ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
951 เด็กหญิง ธินมาศ อมรมาศ ป.4 วัดวชิรธรรมสาธิต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
952 เด็กชาย ธิเบต ศรีชมภู ป.4 ล าพะอง เกษตรและฟาร์มโคนม
953 เด็กหญิง ธิมาพร ป.3 ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
954 เด็กหญิง ธิมาพร ถานิถาน ป.4/5 ร.ร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
955 เด็กหญิง ธิษณา สัตยประกอบ ป.4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
956 เด็กหญิง ธีรกานต์  ชาญณนงค์ ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
957 เด็กหญิง ธีร์จฑุา โมชคลา ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
958 เด็กหญิง ธีรชล จนัทะจอ้ย ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรและฟาร์มโคนม
959 เด็กหญิง ธีรดา ซันเฮม ป.6 อิสระ
960 เด็กชาย ธีรเทพ  เล็กสาลี ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
961 เด็กชาย ธีรเทพ บุญรักษา ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
962 เด็กหญิง ธีรนันท์ ค าเรือง ป.4 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
963 เด็กชาย ธีรภัท  สุดสนอง ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
964 เด็กชาย ธีรภัทร  กาลพดัชี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
965 เด็กชาย ธีรภัทร  โคตรสีเมือง ป.3 รร.บ้านด่านนอกดง อิสระ



966 เด็กชาย ธีรภัทร แกล้วทนงค์ ป.5 เกษตรและฟาร์มโคนม
967 เด็กชาย ธีรภัทร จนัทร์รุ่งศรี ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
968 เด็กชาย ธีรภัทร แซ่ล้ี ป.6 บ้านหนองคูไชยหนองขาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
969 เด็กชาย ธีรภัทร์ ทิวาวงษ์ ป.5 ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
970 เด็กชาย ธีรภัทร ธเนศกุลบุตร ป.5 แสงหิรัญ ประชาคมอาเซียน( AC )
971 เด็กชาย ธีรภัทร นาโอ ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
972 เด็กชาย ธีรภัทร ปั้นเหน่งเพชร ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
973 เด็กชาย ธีรภัทร์ ศรีลาภา ป.6 วัดช่องนนทรี เกษตรและฟาร์มโคนม
974 เด็กชาย ธีรเมฆ ดอกแก้ว ป.4 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
975 เด็กชาย ธีรเมธ หล าศรี ป.5 วัดช้างทูน เกษตรและฟาร์มโคนม
976 เด็กชาย ธีรยุทธ หมืน่ระวัง ป.4 เกษตรและฟาร์มโคนม
977 เด็กชาย ธีรวัต  แดงโชติ ป.3 รร.พระอินทร์ศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
978 เด็กชาย ธีรวิทย์ ขันวงศ์ ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
979 เด็กหญิง ธีรวีร์  ดาราวงศ์ ป.4 รร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ ค่านิยม  12  ประการ
980 เด็กหญิง ธีรวีร์ ดาราวงศ์ ป.4 ร.ร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ ค่านิยม12ประการ
981 เด็กชาย ธีรวุธ สุวรรณภาโส วัดไทรใหญ่ เกษตรและฟาร์มโคนม
982 เด็กชาย ธีรศักด์ิ โฆษิตกุลจร ป.4 ร.ร.กงล้ีจงซัน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
983 เด็กชาย ธีรศักด์ิ อินทพฒัน์ ป.6
984 เด็กหญิง ธีระญา สัจวิทย์วิศาล ป.5 บ้านวังเกิ้ง เกษตรและฟาร์มโคนม
985 เด็กหญิง ธีระนันท์ อ้นพรหม ป.6 ร.ร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
986 เด็กชาย ธีระพงษ์ นัวบทนึง ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
987 เด็กชาย นครินทร์ ทองสา ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม



988 เด็กชาย นครินทร์ วันภักดี ป.4 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
989 เด็กชาย นครินทร์ อินหอม ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
990 เด็กชาย นครินทร์ อุดหนุน ป.6 บ้านดาดทองเจริญ เกษตรและฟาร์มโคนม
991 เด็กหญิง นงนภัส เอี่ยมสอาด ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
992 เด็กหญิง นงนุช บ่อทอง ป.6 อิสระ
993 เด็กหญิง นดา พยัคเลิศ ป.4 บ้านท่ามะปราง อิสระ
994 เด็กชาย นที ภูสันต์ ป.6 บ้านห้วยชัน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
995 เด็กชาย นที เศษสุวรรณ์ ป.6 ร.ร.บ้านถาวร อิสระ
996 เด็กหญิง นทีกานต์ เกตุสาคร ป.5 ร.ร.บ้านห้วยโรงนอก ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
997 เด็กหญิง นน ชัว ป.4 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
998 เด็กชาย นนทพทัธ์  เกตุอุบล ป.1/2 รร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
999 เด็กหญิง นพกาญจน์ คงมี ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1000 เด็กชาย นพการณ์ แก้วงาม ป.5 บ้านหนองปอ ค่านิยมไทย 12 ประการ
1001 เด็กชาย นพดล จนัทร์เจก๊ ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ อิสระ
1002 เด็กชาย นพนันท์ กาฬภักดี ป.4 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
1003 เด็กชาย นพพร เชื่อนสุข ป.2/7 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1004 เด็กชาย นพพล  สุดชฎา ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1005 เด็กหญิง นพภัสสร สิงห์ลอ ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง เกษตรและฟาร์มโคนม
1006 เด็กชาย นพรัตน์ ทองมี ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1007 เด็กหญิง นพรัตน์ สมทัด ป.5 ลูกรักป่าแดด อิสระ
1008 เด็กชาย นภัสกร  เขียวมณี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1009 เด็กชาย นภัสกร ช่วยสกุล ป.2 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1010 เด็กหญิง นภัสรา ค าอ่อน ป.4/3 ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1011 เด็กหญิง นภัสวรรณ โลมาธร ป.6 บ้านหัวถนน เกษตรและฟาร์มโคนม
1012 เด็กหญิง นภัสวรรณ โลมาธร ป.6 บ้านหัวถนน ค่านิยมไทย 12 ประการ
1013 เด็กหญิง นภัสวรรณ โลมาธร ป.6 บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซียน( AC )
1014 เด็กหญิง นภัสสร  วงศ์ษา ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1015 เด็กหญิง นภัสสร  ศรีบัญนาค ป.3 รร.บ้านห้วยชัน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1016 เด็กหญิง นภัสสร ดาษดา ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1017 เด็กหญิง นภัสสร นาคไชยะ ป.4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1018 เด็กหญิง นภัสสร ว่องกิจ ป.4 นานาชาติ ประชาคมอาเซียน( AC )
1019 เด็กหญิง นภัสสร แสงพนิทอง ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย ค่านิยมไทย 12 ประการ
1020 เด็กหญิง นภัสสรา แท่งทอง ป.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1021 เด็กหญิง นภาพร  ปทุมเพชร ป.3 รร.หนองบัวเย็น อิสระ
1022 เด็กหญิง นภาพร  วงศ์อรัญ ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1023 เด็กหญิง นภาพร สุทธิวรวิทน์ ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1024 เด็กชาย นรบดี สรรเพช็ร ป.5 ปัญญาวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1025 เด็กหญิง นรมน บุญประสาทสิทธิ์ ป.2/1 รร.ชุมชนประชาสามัคคี AC ประชาคมอาเซียน
1026 เด็กหญิง นราพร มาดี ร.ร.มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1027 เด็กหญิง นราพร มาลี ร.ร.มหิดลอนุสรณ์ อิสระ
1028 เด็กชาย นรินทร์ ปังสุข ป.3/4 รร.ยินดีวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1029 เด็กหญิง นริษา พยัคฆเพศ ป.2 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1030 เด็กหญิง นริสรา บุญหินกอง ป.6/4 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1031 เด็กชาย นฤดม ใจพรต ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1032 เด็กชาย นฤบดินทร์ วุฒิเปียง ป.5 อนุบาลสุขเจริญพทิยา ประชาคมอาเซียน( AC )
1033 เด็กชาย นฤเบท ชัยเจริญ ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1034 เด็กชาย นฤเบศวร์  รัตนะ ป.3 รร.บ้านจดัสรร อิสระ
1035 เด็กชาย นฤพนธ์  สัตย์ต่อชาติ ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 AC ประชาคมอาเซียน
1036 เด็กหญิง นฤพร สุขค า ป.5 ร.ร.บ้านจดัสรร อิสระ
1037 เด็กหญิง นฤมล  แก้วสุวรรณ ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1038 เด็กหญิง นฤมล  ไม่ทราบ ป.3 รร.บ้านถนนงาม ค่านิยม  12  ประการ
1039 เด็กหญิง นฤมล ศรีบุญมา ป.6  ร.ร.บ้านสระสิงห์โต อิสระ
1040 เด็กหญิง นลพรรณ กันบ้อง ป.3 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา AC ประชาคมอาเซียน
1041 เด็กหญิง นลิน เวชสมุทรวารี ป.1 ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1042 เด็กหญิง นลินนิภา  พลภักดี ป.1 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
1043 เด็กหญิง นลินา นริทร์ ป.6 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
1044 เด็กหญิง นลินี ช่วยไกร ป.4 บ้านท่ามะปราง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1045 เด็กหญิง นลินี สุขมี ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1046 เด็กชาย นวพล มังคละองศ์ ป.6 บ้านหัวถนน เกษตรและฟาร์มโคนม
1047 เด็กชาย นวพล แสงบาน ป.4 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1048 เด็กหญิง นวภรณ์ กล่ินจนัทร์ ป.4 ร.ร.บ้านศิลปะ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1049 เด็กชาย นวมินทร์ กลัดเฟื่อง ป.6 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
1050 เด็กหญิง นววรรณ  อภิเดช ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1051 เด็กชาย นวัชพร ค าใบ ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม ประชาคมอาเซียน( AC )
1052 เด็กหญิง นัจวา สาแมหาดี ป.6 ร.ร.บ้านตาโละ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1053 เด็กหญิง นัชชา สีหมากสุก ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน



1054 เด็กหญิง นัฏนรี พทิักษ์ธรรม ป.5/3 ร.ร.ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1055 เด็กหญิง นัฐกาญจน์ อังกูรเจริญพร ป.5 ร.ร.เอกชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1056 เด็กหญิง นัฐฐยา เตียวศิริทรัพย์ ป.6 ร.ร.บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1057 เด็กชาย นัฐตพร บุญเพง็ ป.6 อิสระ
1058 เด็กชาย นัฐวุฒิ ไชยวัง ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1059 เด็กชาย นัฐวุฒิ ธนสิทธิน์ันท์ ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
1060 เด็กชาย นัธพงษ์ จนีสีคง ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
1061 เด็กชาย นันทโชค นวนสี ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
1062 เด็กหญิง นันท์นภัส คนทน ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1063 เด็กหญิง นันท์นภัส อุดมเกต ป.5 วัดคูยาง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1064 เด็กหญิง นันทนา มูลสิติ ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1065 เด็กชาย นันทพงศ์ ใจการุณ ป.5 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1066 เด็กชาย นันทพงศ์ วงษืชารี ป.4 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1067 เด็กหญิง นันทรัตน์ สิริภัทร ป.4 ทับทอง อิสระ
1068 เด็กชาย นันทวุฒิ แสงอ่อน ป.6 นิคมสงเคราะห์ ประชาคมอาเซียน( AC )
1069 เด็กหญิง นันทิกานต์ เก่งกว่าสิงห์ ป.6 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1070 เด็กหญิง นันทิชา  ธูปทอง ป.3 รร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1071 เด็กหญิง นันทิชา ปั้นหว่าง ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
1072 เด็กหญิง นันทิชา แผลงประพนัธ์ ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1073 เด็กหญิง นันทิญา ขนานแข็ง ป.5 วัดแก้วศิลาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
1074 เด็กหญิง นันทิดา หงสาวดี ป.5 วัดท่าพระ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1075 เด็กหญิง นันภัทสร  ทองกลา ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน



1076 เด็กหญิง นัยนา ราวิทย์ ป.6/1 ร.ร.เทศบาลวัดละหาร ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1077 เด็กหญิง นัสรินทร์ มามุ ป.5 วัดล าใหม่ ค่านิยมไทย 12 ประการ
1078 เด็กหญิง นาฏณัชชา ชัยณรงค์ ป.1/6 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1079 เด็กหญิง นาตยา เซ่งเส้ง ป.5 บ้านเขาหัวช้าง เกษตรและฟาร์มโคนม
1080 เด็กหญิง นาทัชชา เบ้ามีแมททิแลสซิ ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1081 เด็กหญิง นารีรัตน์  เกตุเหล็ก ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1082 เด็กหญิง นารีรัตน์ เชียวข า ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1083 เด็กชาย นาวาวี  หมัดสี รร.บ้านท่ามะปราง อิสระ
1084 เด็กหญิง น้ าทิพย์ เอียดเหตุ ป.6 ร.ร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1085 เด็กหญิง น้ าฝน ขยันงาน ป.6 บ้านม่วงงาม อิสระ
1086 เด็กหญิง น้ าฝน เบ็ญขุนทด ป.4 ร.ร.บ้านโสกจานนาดี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1087 เด็กหญิง น้ าฝน แสมง ป.5 พญาไท ค่านิยมไทย 12 ประการ
1088 เด็กชาย นิโคลัส ดินาโปลี ป.4 ร.ร.เลิศหล้า อิสระ
1089 เด็กหญิง นิชานันท์ คชพงษ์ ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1090 เด็กหญิง นิชานันท์ แซ่ต้ัง ป.3 วัดแก้วศิลาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
1091 เด็กหญิง นิญดา เสาวนิจ ป.3 บ้านหนองหัววัว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1092 เด็กหญิง นิตยา ไกรพล ป.3 ร.ร.บ้านหนองคูไชย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1093 เด็กชาย นิติภูมิ รัตนจนัทร์ ป.2 รร.บ้านวังเกษตร อิสระ
1094 เด็กชาย นิติสิริ พสุิทธไทรงาม ป.6/1 ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกร อิสระ
1095 เด็กชาย นิธิกร  โพธิศ์รี ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1096 เด็กหญิง นิธิยา เวียงทอง ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
1097 เด็กหญิง นิธิวดี วรรณอุบล ป.4 บ้านหัวถนน เกษตรและฟาร์มโคนม



1098 เด็กหญิง นิภาพร เมรุด ป.5 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1099 เด็กหญิง นิภาพร ล าเพยพล ป.5 บ้านโสกจานนาดี ค่านิยมไทย 12 ประการ
1100 เด็กหญิง นิรดา แสนแก้ว ป.5 บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
1101 เด็กหญิง นิรัชพร ยอดระยับ ป.5 เทศบาล1บ้านโคกส าโรง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1102 เด็กหญิง นิรินธรา รักนาม ป.5 แสงหิรัญ อิสระ
1103 เด็กหญิง นิลภา บุญเทือบ ป.4/2 ร.ร.รวมบันฑิตศึกษา ค่านิยม12ประการ
1104 เด็กหญิง นิศารัตน์ คุ้มรัตน์ ป.2 ร.ร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1105 เด็กหญิง นิศารัตน์ จนัทอง ป.6 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
1106 เด็กหญิง นิศารัตน์ บุญเต่ียม ป.6 นิคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1107 เด็กหญิง นิศารัตน์ บุญเต่ียม ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1108 เด็กหญิง นิศารัตน์ สิริบุรี ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1109 เด็กชาย นิฮาฟซัีน มะเก๊ะ ป.6 ร.ร.บ้านต้นหยี อิสระ
1110 เด็กหญิง นีน่า มณีอินทร์ ป.2 รร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1111 เด็กหญิง นีรสา บุตโรมล ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1112 เด็กหญิง นุชนรถ แก้วกัลยา ป.5 พระกุมารมหาสารคาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1113 เด็กหญิง นุดสุดา  อยู่เย็น ป.3 รร.บ้านหนองพงัพวย AC ประชาคมอาเซียน
1114 เด็กหญิง นูรฟาซีลา สาเมาะ ป.4 ร.ร.บ้านต้นหยี อิสระ
1115 เด็กหญิง นูรสมี  ยขาอาโว ป.5 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต อิสระ
1116 เด็กหญิง นูรอัสม๊ะ อารง ป.4/1 ร.ร.เทพประทาน(บ้าเจะ๊เด็ง) อิสระ
1117 เด็กหญิง เนตรนภา กล้าเมืองกลาง ป.6 ร.ร.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ อิสระ
1118 เด็กหญิง เนตรอัปสร ก้อนแก้ว ป.4 อนุบาลนานาชาติ เกษตรและฟาร์มโคนม
1119 เด็กหญิง เนตอัปสร กากแก้ว ป.5 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ เกษตรและฟาร์มโคนม



1120 เด็กชาย เนติธร วิมูลชาติ ป.5 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
1121 เด็กหญิง ไนแลม ซันตารา ป.6 วัดช่องนนทรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1122 เด็กหญิง บงกช เจริญวงศ์ ป.5 พญาไท ค่านิยมไทย 12 ประการ
1123 เด็กหญิง บงกต ค ามูล ป.5 ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซียน( AC )
1124 เด็กชาย บรรชัย  ปล้ืมจติ ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1125 เด็กหญิง บวรรัตน์ สีประสม ป.6 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1126 เด็กชาย บัญชพฒัน์ ทองแกมแก้ว ป.4 ร.ร.วัดท่าช้าง อิสระ
1127 เด็กหญิง บัณฑิตา บัลลังค์ ป.6 บ้านโป่งวัว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1128 เด็กหญิง บัณฑิตา พนัธุช์มภู บ้านวังเกิ้ง เกษตรและฟาร์มโคนม
1129 เด็กหญิง บัณฑิตา สงวนสัตย์ ป.6/5 ร.ร.เคียวน า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1130 เด็กหญิง บัวหอม ลุงสู้ ป.6 ร.ร.วัดศรีดอนชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1131 เด็กชาย บารอกัตะ  ห้มโป๊ะหมอ รร.บ้านท่ามะปราง อิสระ
1132 เด็กชาย บาร์ฮากี อีแต ป.6 บ้านตาโละ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1133 เด็กหญิง บุญกร เทียนทรง ป.6 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1134 เด็กหญิง บุญญากร สวยสะอาด ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1135 เด็กหญิง บุญฑิตา เปรมเขียว ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ อิสระ
1136 เด็กชาย บุญน าพรพศุิทธิ ์ พรหมี รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1137 เด็กหญิง บุญยาพร ซะสกุล ป.5 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1138 เด็กหญิง บุญอ้อม โสรส ป.3 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
1139 เด็กหญิง บุฐษา แสนศรี ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1140 เด็กหญิง บุณยานุช อินทรตา ป.6 ร.ร.โฆสิตสโมสร อิสระ
1141 เด็กหญิง บุรพร  รัตนดิลก ป.3 รร.อนุบาลแม่ลาน้อย อิสระ



1142 เด็กชาย บุลกิต ขันวิชัย ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1143 เด็กหญิง บุษกร อ่อนดี ป.2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
1144 เด็กหญิง บุษกล สวรรณรงค์ ป.4 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1145 เด็กหญิง บุษบา สุขสวัสด์ิ ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1146 เด็กหญิง บุษบาพร  ใหญ่แก่นทราย ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1147 เด็กหญิง บุษยา ยืนยงค์ ป.6 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1148 เด็กหญิง เบญจพร โคตรปาลี ป.4 ลูกรักป่าแดด อิสระ
1149 เด็กหญิง เบญจพร ทับทิมปอ ป.5/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1150 เด็กหญิง เบญจพร ปัญทะนา ป.6 บ้านบ้านวังวน ประชาคมอาเซียน( AC )
1151 เด็กหญิง เบญจรัตน์  สวนทองดี ป.3 รร.เทศบาลวัดหนองแก อิสระ
1152 เด็กหญิง เบญจวรรณ ภูถาวร ป.5/3 ร.ร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1153 เด็กหญิง เบญจา  มัทวาธิ ป.1/2 รร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1154 เด็กหญิง เบญญาพร สุดวิเศษ ป.4/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1155 เด็กหญิง เบญญาภา  มาอ่วน ป.3/3 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
1156 เด็กหญิง เบญญาภา แซ่หวู่ อิสระ
1157 เด็กหญิง ใบเตย กรพนัธ์ ป.5 บ้านคุดแฮด อิสระ
1158 เด็กหญิง ใบเตย บ ารุงวงศ์ ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1159 เด็กหญิง ใบไม้ แส่วภูเขียว ป.5 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1160 เด็กชาย ปกรณ์ องคไทร
1161 เด็กชาย ปฎิภาณ  ตุพลิา ป.3 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1162 เด็กชาย ปฏิพทัธ์ สุขประโยค ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
1163 เด็กชาย ปฏิภาณ สืบสายดี ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม



1164 เด็กชาย ปฐมพชัร์ อาจภักดี ป.6 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ประชาคมอาเซียน( AC )
1165 เด็กหญิง ปฐมาวดี ปะหุปะเม ป.4 บ้านหนองปอ อิสระ
1166 เด็กหญิง ปณิชา ลามอ ป.4 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1167 เด็กหญิง ปณิดา องคไทร ป.4 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1168 เด็กหญิง ปณิตา หล่าโคตร์ ป.5 ยินดีวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1169 เด็กหญิง ปทตตา เกิดหิรัญ ป.3 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
1170 เด็กหญิง ปทุมมาศ  ธีระคานนท์ ป.1/3 รร.วัดท่าพระ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1171 เด็กหญิง ปนัฐดา ฉิมยาม ป.6 บ้านหัวถนน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1172 เด็กหญิง ปนัฐดา ฉิมยาย ป.6 ร.ร.บ้านหัวถนน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1173 เด็กหญิง ปนัดดา บินไธสง ป.5 ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1174 เด็กหญิง ปนัดดา ปุนวามะระ ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1175 เด็กหญิง ปนัดดา ภูส าเภา ป.5 ร.ร.ดอนตาลองดงบังวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1176 เด็กหญิง ปนัดดา รุ่งจนัเหนือ ป.6 ร.ร.เอกชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1177 เด็กหญิง ปนัสดา กาฬภักดี ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
1178 เด็กหญิง ปพชิญา  สังข์นาค ป.6 รร.น่านคริสเตียนศึกษา ค่านิยม  12  ประการ
1179 เด็กหญิง ปพชิญา สังข์นาค ป.6 น่านคริสเตียนศึกษา อิสระ
1180 เด็กชาย ปภังกร คุ้มเขตร์ ป.4 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1181 เด็กหญิง ปภาดา คงพสัิยผดุง ป.2 อัสสัมชัญศึกษา อิสระ
1182 เด็กหญิง ปภาวรินท์  ซงซา ป.4 รร.คลองบ้านพร้าว ค่านิยม  12  ประการ
1183 เด็กหญิง ปภาวี ศรีค ามูล ป.5 บ้านดู่ เกษตรและฟาร์มโคนม
1184 เด็กชาย ปรเมษฐ์ กองพลพรม ป.5 บ้านหนองปอ ค่านิยมไทย 12 ประการ
1185 เด็กหญิง ปรวรรณ สจริต ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ



1186 เด็กหญิง ประกายดาว อัมไร ป.4 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1187 เด็กชาย ประดิษฐ์ กล่ินจนัทร์ ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1188 เด็กหญิง ประพชิญา วงศ์อารินทร์ ป.5 ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซียน( AC )
1189 เด็กหญิง ประภัศรา เหมือนสุวรรณ์ ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ อิสระ
1190 เด็กหญิง ประภัสสร  แจม่ประภาพร ป.4 รร.วัดจนัทร์สโมสร ค่านิยม  12  ประการ
1191 เด็กหญิง ประภัสสร จนัทร์แปลง ป.5 รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1192 เด็กหญิง ประภาพรรณ  องคไทร ป.2 รร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1193 เด็กหญิง ประภาสิริ สุขพล ป.5/2 ร.ร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1194 เด็กชาย ประเมษฐ์ จนีขม ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1195 เด็กหญิง ประวีณา ล่องด า ป.5 ร.ร.วัดควนสูง อิสระ
1196 เด็กชาย ประศาณ ปีนแก้ว ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1197 เด็กชาย ปรัชญา ปาริสาเก ป.3 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
1198 เด็กชาย ปรัชญา มิสโรจน์ ป.6 ร.ร.วัดช้างทูน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1199 เด็กชาย ปรัญชัย เวชการ ป.6 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เกษตรและฟาร์มโคนม
1200 เด็กหญิง ปรางทิพ ์ไชยศรีชลธาร ป.4 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1201 เด็กหญิง ปราณี อ่อนละมูล ป.6/1 ร.ร.บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1202 เด็กหญิง ปราถนา สะอาดเอี่ยม ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1203 เด็กหญิง ปรายฝัน ฉัตรประไพ ป.4 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
1204 เด็กหญิง ปรารถนา  เอี่ยมคงบุญ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1205 เด็กชาย ปรารถนา เรือมนี ป.2 รร.กาศมาววัดหนองแค นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1206 เด็กชาย ปริญญา บุดดีศรี ป.6 ประชาคมอาเซียน( AC )
1207 เด็กหญิง ปริญญาพร สิงห์สถิตย์ ป.6 บ้านวังเกษตร เกษตรและฟาร์มโคนม



1208 เด็กหญิง ปริณดา มีพร้อม ป.6 ร.ร.บ้านจดัสรร ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1209 เด็กหญิง ปริยากร บุญสุข ป.3 รร.วัดท้องตม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1210 เด็กหญิง ปริยากร วันภักดี ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1211 เด็กชาย ปรีขา แสงจนัทร์ ป.1 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
1212 เด็กชาย ปรีชำ ดอกไผ่ ป.3 วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ประชำคมอำเซียน( AC )
1213 เด็กหญิง ปรีญานุช สีขาว ป.4 อนุบาลนานาชาติ เกษตรและฟาร์มโคนม
1214 เด็กหญิง ปรีญาภัทร  ทับประดมง ป.3/5 รร.ยินดีวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1215 เด็กหญิง ปรียา ณรงศ์พนัธ์ ป.5 วัดโคนอน เกษตรและฟาร์มโคนม
1216 เด็กหญิง ปรียานุช  เพชรชนะ ป.2 รร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1217 เด็กหญิง ปรียานุช หมืน่สา ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1218 เด็กหญิง ปรียาภัทร ศรีโนนยาง ป.3 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1219 เด็กหญิง ปวรณีย์ เพชรบูรณ์ ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อิสระ
1220 เด็กหญิง ปวรวรรณ ฐิติพนัธ์รังสฤต ป.2 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1221 เด็กหญิง ปวรา หงษ์ทอง ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1222 เด็กหญิง ปวริศา  นฤมิตรจติสกุล ป.2/4 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
1223 เด็กหญิง ปวริศา ขันฤทธิ์ ป.6 บ้านแหลมหอย เกษตรและฟาร์มโคนม
1224 เด็กหญิง ปวริศา ตรีศาสตร์ ป.4/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ค่านิยม12ประการ
1225 เด็กหญิง ปวริศา ทองสา ป.4 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
1226 เด็กหญิง ปวริศา เทพวงษ์ ป.6 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ประชาคมอาเซียน( AC )
1227 เด็กหญิง ปวริศา อินทสิทธิ์ ป.4 ชุมชนปะชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
1228 เด็กหญิง ปวิชญาดา ปิงใจ ป.2 สวนเด็กสันก าแพง อิสระ
1229 เด็กชาย ปวีณวัชร์ แสวงทรัพย์ ป.6 ร.ร.ไผทอุดมศึกษา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



1230 เด็กหญิง ปวีนา จลุวงษ์ ป.5 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1231 เด็กหญิง ปวีรา สวยลึก ป.6 วัดไทร อิสระ
1232 เด็กหญิง ปองขวัญ สวนโน ป.2 อนุบาลเชียงใหม่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1233 เด็กชาย ปัญจพล กาละภักดี ป.6 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1234 เด็กหญิง ปัญจภรณ์ เรือนปัญจะ ป.1 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
1235 เด็กชาย ปัญจะ ทักษิน ป.4/2 ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1236 เด็กหญิง ปัญญ์ธรณ์ พฤกษ์ชะอุ่ม ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1237 เด็กชาย ปัญญากร ภาษาเวทย์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1238 เด็กหญิง ปัญญาพร เอี่ยมสะอาด ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1239 เด็กหญิง ปัญญาวสิริย์ สิงต์สระท้อน ป.3 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1240 เด็กหญิง ปัฐดา ฉิมยาม ป.6 ร.ร.บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1241 เด็กหญิง ปัณฑิตา อักษรศักด์ิ ป.4 บ้านหนองปอ อิสระ
1242 เด็กชาย ปัณณธร  เกิดกัน ป.2 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1243 เด็กหญิง ปัทมพร สารคาม ป.6 รร.ลูกรักป่าแดด AC ประชาคมอาเซียน
1244 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ดีทิพย์ ป.3 รร.เทศบาล1(ป่าแดด) อิสระ
1245 เด็กชาย ปากีรนัย งามบ้าน ป.5 ร.ร.ลูกรักป่าแดด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1246 เด็กหญิง ปาณิตา ทัสนา ป.3 ค่านิยมไทย 12 ประการ
1247 เด็กหญิง ปาณิศา แสงแก้ว ป.6 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1248 เด็กหญิง ปาตีฮะห์ เซ็งโซะ ป.4 บ้านต้นหยี อิสระ
1249 เด็กหญิง ปานแก้ว สมบูรณ์ ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1250 เด็กหญิง ปานชนก ย่อกัง ป.5 สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1251 เด็กหญิง ปานดาว บุญสมศรี ป.5 วัดไร่ขิง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1252 เด็กหญิง ปานตะวัน มูลเหล็ก ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1253 เด็กหญิง ปานรวี ตากล้า ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1254 เด็กหญิง ปานรวี รักษาพล ป.6 น้ าพอง เกษตรและฟาร์มโคนม
1255 เด็กหญิง ปานวาด ชมภูมิง่ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
1256 เด็กหญิง ปารณี เพชรบูรณ์ ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรและฟาร์มโคนม
1257 เด็กหญิง ปารมี วงศ์วาสน์ ป.6 บ้นลาดพร้าว ประชาคมอาเซียน( AC )
1258 เด็กหญิง ปาริฉัตร โชติราษี ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1259 เด็กหญิง ปาริฉัตร หอมกล่ิน ป.4 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1260 เด็กหญิง ปาริชา  ค าปันบุตร ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 AC ประชาคมอาเซียน
1261 เด็กหญิง ปาริชาต หอมกล่ิน ป.4 รร.โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อิสระ
1262 เด็กหญิง ปาริชาติ ก้อนทองดี ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1263 เด็กหญิง ปาริชาติ ล้ิวธนูธง ป.4/1 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1264 เด็กหญิง ปาริชาติ อ่อนละมูล ป.5 บ้านแหลมหอย อิสระ
1265 เด็กหญิง ปาลิดา บุญมาภิ ป.6 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1266 เด็กหญิง ปิฏฐยาภรณ์ ไชยแก้ว ป.4 บ้านท่าเกวียน อิสระ
1267 เด็กหญิง ปิณฑิรา ยินดีอารมณ์ ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1268 เด็กชาย ปิติกร ศรีสวัสด์ิ ป.5 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1269 เด็กหญิง ปิติชา  วิสิธิวงศ์ ป.3/2 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1270 เด็กหญิง ปิยฉัตร ป.4/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
1271 เด็กหญิง ปิยธิดา แนวโอโล ป.6 บ้านเจาทอง ประชาคมอาเซียน( AC )
1272 เด็กหญิง ปิยนุช บริสุทธิ์ ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1273 เด็กหญิง ปิยพชัร์ เรืองนรพฒัน์ ป.4 บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1274 เด็กหญิง ปิยรัตน์ ปัญจะการ ป.4 รวมบัญฑิตศึกษา ค่านิยมไทย 12 ประการ
1275 เด็กหญิง ปิยวรรณ กาฬภักดี ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1276 เด็กชาย ปิยะณัฐ โพธิข์าว ป.6 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
1277 เด็กหญิง ปิยะธิดา วงศ์ชารี ป.5 สุดารัตน์วิทยา เกษตรและฟาร์มโคนม
1278 เด็กหญิง ปิยะนันท์ รุ่งเรืองศรี ป.5/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ ค่านิยม12ประการ
1279 เด็กหญิง ปิยะนุช  จอมฟอง ป.4/2 รร.เทศบาล7 (ศิรินาวิทยา) อิสระ
1280 เด็กหญิง ปิยะพร สายศิริ ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
1281 เด็กหญิง ปิยะวรรณ  อัญชลี ป.3 รร.วัดแก้วศิลาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1282 เด็กหญิง ปิยะวรรณ กองรุณ ป.5 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
1283 เด็กชาย ปิยังกูร แซ่อึ้ง ร.ร.วิดดิสานุการาม อิสระ
1284 เด็กหญิง ปิยาพชัร ชังสิงห์ ป.4 อิสระ
1285 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ ไกรตระกูล ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1286 เด็กหญิง ปุญญาภรณ์  บุญงามข า ป.2 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ
1287 เด็กหญิง ปุญยาพร กุดราศรี ป.4 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1288 เด็กชาย ปุณฐพฒัน์ เรืองนก ป.6/3 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
1289 เด็กหญิง ปุณฑริกา จามีกร ป.4 สุขฤทัย ประชาคมอาเซียน( AC )
1290 เด็กหญิง ปุณยนุช ไทรหอมหวล ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1291 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ โกสุมสุรังค์ ป.1 จติรลดา อิสระ
1292 เด็กหญิง เปมิกา  ทวีโชควัฒนา ป.3 รร.อัสสัมชัญศึกษา อิสระ
1293 เด็กหญิง เปมิกา  ปิ่นกล้วย ป.3/2 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1294 เด็กชาย เปรมปุสิน  นทีทอง ป.1/3 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1295 เด็กชาย เปรมพฒัน์ ตรัยภูมิ ป.4 บ้านหนองเจ ค่านิยมไทย 12 ประการ



1296 เด็กหญิง เปรมสิริ เกล้ียงมี ป.3 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1297 เด็กหญิง ไปรยา  โจนโส้ ป.3/1 อิสระ
1298 เด็กหญิง ไปรยา กาฬภักดี ป.5 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
1299 เด็กหญิง ไปรยา น้ าดอกไม้ ป.5/2 ร.ร.เทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) ค่านิยม12ประการ
1300 เด็กหญิง ไปรยา แสงแก้วศรี ป.5 อนุบาลพนัสศึกษาลัย อิสระ
1301 เด็กหญิง ไปรยา ไหมอ่อน ป.6 อิสระ
1302 เด็กหญิง ผ้ึงพร สัพโส ป.4 บ้านศรีวิชัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1303 เด็กชาย พงศกร บุญรักษา ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1304 เด็กชาย พงศกร พรมมีง ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
1305 เด็กชาย พงศกร พมิพว์ิเศษ ป.6 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )
1306 เด็กชาย พงศกร ยศธะแสน ป.4/4 อิสระ
1307 เด็กชาย พงศกร อ่อนมา ป.1 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1308 เด็กชาย พงศกร อ่อนมา ป.1 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1309 เด็กชาย พงศ์กฤต เกิดคล้ า ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
1310 เด็กชาย พงศ์ชนะ ฉัดสุวรรณ ป.5 ร.ร.สอนศิลป์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1311 เด็กชาย พงศ์ชยุตม์  ศรีอาวุธ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1312 เด็กชาย พงศธร ทองดี ป.5 อิสระ
1313 เด็กชาย พงศธร ทองอ้น ป.4 อนุบาลนานาชาติ ประชาคมอาเซียน( AC )
1314 เด็กชาย พงศธร ประกอบเขตการณ์ ป.4 อนุบาลแพร่ อิสระ
1315 เด็กชาย พงศ์พฒัน์  เจาะจง ป.3 รร.บ้าเนินพยอม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1316 เด็กชาย พงศ์พสุิทธิ ์ โสอินทร์ รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1317 เด็กชาย พงศภัก   ผาสุก ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ



1318 เด็กชาย พงศภัค พลิาศรี ป.3 รร.อนุบาลธนัญญา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1319 เด็กชาย พงษ์สิน  ชีวธนานนท์ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1320 เด็กชาย พชร ทองเปรม อิสระ
1321 เด็กหญิง พชร สิริพรหมภัทร ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
1322 เด็กชาย พชรเดช คุปต์บดินทร์ ป.3 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีพร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1323 เด็กชาย พชรพล แหยมไทย ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1324 เด็กหญิง พณิชา ทองทับ ป.5 ประสิทธิ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
1325 เด็กชาย พนธกร พรหมจารีย์ ป.3 บ้านหนองหัววัว เกษตรและฟาร์มโคนม
1326 เด็กชาย พนธกร เมืองแมน ป.2 ร.ร.สอนศิลปะ เมืองศิลป์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1327 เด็กหญิง พนิชษา จอ้ยโทน ป.5 ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
1328 เด็กหญิง พนิตพชิา ซ่ือสัตย์ ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง เกษตรและฟาร์มโคนม
1329 เด็กหญิง พรกนก แซ่โชย ป.6 เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 ประชาคมอาเซียน( AC )
1330 เด็กหญิง พรชนันท์ แตะต้อย ป.4 พทุธโค่ภน อิสระ
1331 เด็กชาย พรฑิพา จนัทร์เกษม ป.3/2 อิสระ
1332 เด็กหญิง พรฑิวา ประกอบกิจ ป.4 บ้านค าคร่ึง อิสระ
1333 เด็กหญิง พรณัชชา บัวลบ ป.4 ชุมชนวัดหนองต าลึง เกษตรและฟาร์มโคนม
1334 เด็กหญิง พรทิพย์ ถมทอง ป.5 บ้านหนองหัววัว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1335 เด็กหญิง พรทิพย์ ทัศนาราม ป.4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1336 เด็กหญิง พรทิพย์ ฮ้อยเคน ป.4 รร.บ้านวังเกิ้ง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1337 เด็กชาย พรเทพ ฐานไชยพฒัน์ ป.5 วัดดิสานุการม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1338 เด็กหญิง พรธีรา บุญวงธ์ ป.5 ยอแซฟวิทยา อิสระ
1339 เด็กหญิง พรนภัส ชูยศนิธิวัฒน์ ป.5/1 ร.ร.สุขฤทัย อิสระ



1340 เด็กหญิง พรนภา พรมวัง ป.6 รร.บ้านดาดทองเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1341 เด็กหญิง พรนัชชา  ชัยกุล ป.1/2 รร.ลูกรักป่าแดด AC ประชาคมอาเซียน
1342 เด็กหญิง พรนัชชา สรุจกิ าจรวัฒนะ ป.5 เลิศเกล้า เกษตรและฟาร์มโคนม
1343 เด็กหญิง พรนิภา กั้วศรี ป.5/2 ร.ร.บัณฑิตศึกษา อิสระ
1344 เด็กหญิง พรประภา ชัยแก้ว ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1345 เด็กหญิง พรประภา ผาดาบรรณ์ ป.6 ไพโรจน์วิชชาลัย ประชาคมอาเซียน( AC )
1346 เด็กชาย พรพนา ค าแก้ว ป.5 วัดราษฎ์นิยมธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1347 เด็กหญิง พรพรรณา ข าดี ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1348 เด็กหญิง พรพชิชา ปกรสิทธิ์ ป.5 เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 ประชาคมอาเซียน( AC )
1349 เด็กหญิง พรพมิล ทองห่อ ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1350 เด็กหญิง พรพมิล พสิิฏฐ์ศักด์ิ ป.1 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1351 เด็กหญิง พรพรุิฬห์ แสงตาปัน ป.3 บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1352 เด็กหญิง พรรณกาญจน์  แก่นนาค า ป.3 รร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1353 เด็กหญิง พรรณงา พาบุ ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
1354 เด็กหญิง พรรณธิรา สวัสประภา ป.6 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1355 เด็กหญิง พรรณนิสา ล าเพยพล ป.4 บ้านโสกจานนาดี เกษตรและฟาร์มโคนม
1356 เด็กหญิง พรรณิภา วงศ์สุพทร ป.6 บ้านวัดเขาตะเภาทอง อิสระ
1357 เด็กหญิง พรรทิวาค์ ถาช้าง ป.6/4 ร.ร.น้ าพอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1358 เด็กหญิง พรรรินทร์ มาพนัธ์ ป.4/3 ร.ร.น้ าพอง อิสระ
1359 เด็กหญิง พรรวินท์ กิจไพบูลทวี ป.4 อิสระ
1360 เด็กหญิง พรรัมภา งดสูงเนิน ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1361 เด็กหญิง พรลภัท ชีวะวัฒน์ ป.3 พทุธิโศภน อิสระ



1362 เด็กหญิง พรลัดดา ชุ่มด้วง ป.4 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
1363 เด็กหญิง พรวรรศ ไพรินทร์ ป.4 ร.ร.วัดแก้วศิลาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1364 เด็กหญิง พรวสุ ฆวีวงค์ ป.4/5 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายอิสระ
1365 เด็กชาย พรศักด์ิ ทรัพย์ทราบ ป.5 ร.ร.บ้านเนินศาลา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1366 เด็กหญิง พรสินี ไชยสาร ป.3 รร.อนบาลจอมจติ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1367 เด็กหญิง พรสินี บุญมาน ป.6 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1368 เด็กชาย พรหมประสิทธิ ์บุญยะภาส ป.1 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1369 เด็กหญิง พรอนันต์ จตุัรงค์ ป.5 บ้าโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
1370 เด็กหญิง พฤศดาภรณ์ วค์ขัตย์ ป.6 บ้านดู่ อิสระ
1371 เด็กชาย พลดา ลาดปัญญา ป.4 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1372 เด็กหญิง พลอยณิชา เจริญภูมิ ป.3 พระอินทร์ อิสระ
1373 เด็กหญิง พลอยไพลิน  แก้ววิชิต ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1374 เด็กหญิง พลอยไพลิน พละมาตร ป.6 ล าพะอง เกษตรและฟาร์มโคนม
1375 เด็กหญิง พลอยรุ้ง ปานกรณ์ ป.5 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1376 เด็กหญิง พลอยลดา  ผลพมิาย ป.4 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1377 เด็กชาย พสธร ทองอังกฤษ ป.4 วัดพนมนาวาส นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1378 เด็กชาย พสธร พทิักษ์อร่ามวงศ์ ป.6/2 ร.ร.เทศบาล2 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1379 เด็กหญิง พสาศิลป์ ตะมะ ป.1-3 อนุบาลศรีนคร ประชาคมอาเซียน( AC )
1380 เด็กหญิง พชัชา พึ่งเล็ก ป.4 ร.ร.ล าพะอง อิสระ
1381 เด็กชาย พชัพงษ์ ค าลือ ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1382 เด็กชาย พชัรพจน์ ศรีจิ๋ว ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1383 เด็กหญิง พชัรพร มีวุข ป.6 ปรียาโชติ เกษตรและฟาร์มโคนม



1384 เด็กหญิง พชัรพร สิทธิกัน ป.2 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1385 เด็กหญิง พชัรพร อินทชัย ป.4/2 ร.ร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1386 เด็กชาย พชัรพรรณ มิง่ขวัญ ป.6 วัดแก้วศิลาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
1387 เด็กชาย พชัรพล พลเพชร ป.1 อนุบาลอ่าวพะยูน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1388 เด็กชาย พชัรพล สุทธิปัญญา ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1389 เด็กหญิง พชัรวรรณ มโนราช ป.4 บ้านหนองคูไชยหนองขาม อิสระ
1390 เด็กหญิง พชัรวลัย  เหล็งศิริ ป.5 รร.วิชุทิศ ค่านิยม  12  ประการ
1391 เด็กหญิง พชัราภร วิชัยวงษ์ ป.6 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1392 เด็กหญิง พชัราภรณ์  ค าบันเทิง ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1393 เด็กหญิง พชัราภรณ์ ฤกษ์ดี ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย ประชาคมอาเซียน( AC )
1394 เด็กหญิง พชัราภรณ์ อินทสิทธิ์ ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี AC ประชาคมอาเซียน
1395 เด็กหญิง พชัริดา  บุญญามิง่ ป.3/5 รร.ยินดีวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1396 เด็กหญิง พชัรินดา ผุรินจนัทร์ ป.5 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา ค่านิยม12ประการ
1397 เด็กหญิง พชัรินทร์ อุภัยพรม ป.4 บ้านกุดแฮด อิสระ
1398 เด็กหญิง พชัรี แสนเมือง ป.4 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1399 เด็กชาย พฒันชาติ กลมไชสง ป.4 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1400 เด็กหญิง พฒัน์นรี นาโฮ่ ป.6 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
1401 เด็กหญิง พณัณิตา คดีพศิาล ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1402 เด็กชาย พทัธกานต์ อินนั่งแท่น ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
1403 เด็กหญิง พทัธ์ชีรา โรจน์จนานันต์ ป.2/2 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1404 เด็กชาย พทัธดนย์  เมืองแมน ป.2 รร.สอนศิลปะ อิสระ
1405 เด็กชาย พทัธตนย์ โภคาเดช ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ



1406 เด็กหญิง พทัธ์ธีรา ศรีทอง ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
1407 เด็กหญิง พทัธีรา แลเฉะ ป.4 ร.ร.บ้านห้วยน้ าเย็น เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1408 เด็กชาย พทัรพน วาวแวว ป.4 เทศบาล7 เกษตรและฟาร์มโคนม
1409 เด็กหญิง พนัธกาญจน์ พวงพชื ป.5/2 ร.ร.ยอแซฟวิทยา อิสระ
1410 เด็กหญิง พนัธ์ระภา ข่งยะ ป.5 บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซียน( AC )
1411 เด็กหญิง พร์ัสิตา ภูริธนาวัชรพงศ์ ป.3
1412 เด็กหญิง พาเงิน  ตันเพญ็นภา ป.6 รร.เอกชัย AC ประชาคมอาเซียน
1413 เด็กชาย พาทิศ  ทาระเวท ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1414 เด็กชาย พานทองแท้ แสงสิทธิ์ ป.5 พระกุมารมหาสารคาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1415 เด็กหญิง พาฝัน ถวิลรักษ์ ป.5 บ้านกุดแฮด อิสระ
1416 เด็กหญิง พาวิไล จนัทร์ศรี ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี AC ประชาคมอาเซียน
1417 เด็กหญิง พจิติรา มณีทอง ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1418 เด็กหญิง พชิชา รุ่งเร่ืองชนบท ป.5 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1419 เด็กหญิง พชิชาพร  ทะแดง ป.3/2 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1420 เด็กหญิง พชิชาพร เพง็คล้าย ป.6 บ้านวังวน เกษตรและฟาร์มโคนม
1421 เด็กหญิง พชิชาภา  สมวงศ์ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1422 เด็กหญิง พชิชามญช์ จทัร์ประทีป ป.5 ปัญญาวิทย์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1423 เด็กหญิง พชิญ์นภา เขียนดวงจนัทร์ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1424 เด็กหญิง พชิญนันท์ ภักดี ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
1425 เด็กหญิง พชิญ์สินี โฉมงาม ป.6 เวียงเทิง อิสระ
1426 เด็กหญิง พชิญ์สินี วรพนัธ์ ป.2 ประชาคมอาเซียน( AC )
1427 เด็กหญิง พชิญา กีบสันเทียะ ป.5 อิสระ



1428 เด็กหญิง พชิญาณา  ยิ้มศรวง ป.3/3 รร.ยอแซฟวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1429 เด็กหญิง พชิญาดา นุชนวล ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวย เกษตรและฟาร์มโคนม
1430 เด็กหญิง พชิญานิน  บุญประดิษฐ์ ป.3/1 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
1431 เด็กหญิง พชิญาภัก ตันสกุล ป.5 ร.ร.วัดบุณฑริการาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1432 เด็กหญิง พชิญาภา  เกิดหิรัญ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม  12  ประการ
1433 เด็กหญิง พชิญาภา ทินราช ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1434 เด็กหญิง พชิญาภา ทินราช ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1435 เด็กหญิง พชิยะญา กุฎีแดง ป.5 จา่การบุญ อิสระ
1436 เด็กชาย พชิัยยุทธ โทนดะกะ ป.4 ร.ร.วัดบ้านทึง อิสระ
1437 เด็กชาย พชิัยศิลป์ รติภโรทัยกุล ป.6 อักษรพทัยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1438 เด็กหญิง พชิานันท์ คงประทีป ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1439 เด็กหญิง พชิานันท์ ทริตชาติ ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1440 เด็กชาย พชิิตพล ปุ่นโพธิ์ ป.6 นิคมสงเคราะห์ ประชาคมอาเซียน( AC )
1441 เด็กชาย พฑิเนศ ญาณรักษ์ ป.4 บ้านยางงาม ประชาคมอาเซียน( AC )
1442 เด็กหญิง พติตินันทฺ ค าปิว ป.4 ร.ร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
1443 เด็กหญิง พทิยา สีนกยาง ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
1444 เด็กหญิง พทิยาภรณ์ ลีลาเกียรติคุณ ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1445 เด็กชาย พทิยุตม์ เถียรอ่ า ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง อิสระ
1446 เด็กชาย พธิีวัฒน์ หชาราช ป.6 ร.ร.บ้านโพนสวางกลางเจริย อิสระ
1447 เด็กชาย พพิฒัณ์พงศ์ ค าหารพล ป.4 เทศบาลวัดสระทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1448 เด็กชาย พพิฒัน์  ผ่องอารมณ์ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1449 เด็กชาย พพิฒัน์ เผ่าคนชม ป.3 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม



1450 เด็กชาย พพิฒัน์ เอี่ยวเจริญ ป.5 ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1451 เด็กหญิง พมิชนก สุขเกษม ป.6 วัดทองใน อิสระ
1452 เด็กหญิง พมิณิชา ทองมี ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1453 เด็กหญิง พมิปภัชอร เกิดสุตระกูล ป.4/1 ร.ร.โพธิสารศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1454 เด็กหญิง พมิผกา อามาตย์ ป.1/1 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1455 เด็กหญิง พมิพกานต์ กล่ินหอม ป.5 ร.ร.พนิิจวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1456 เด็กหญิง พมิพกานต์ จนัทร์เกล้ียง ป.4 เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา อิสระ
1457 เด็กหญิง พมิพก์านต์ พละเสวีนันท์ ป.6 ร.ร.เทศบาล3(บ้านบ่อ) ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1458 เด็กหญิง พมิพช์นก ทารา ป.5 พระกุมารมหาสารคาม ค่านิยมไทย 12 ประการ
1459 เด็กหญิง พมิพช์นก เนียนกระโทก ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1460 เด็กหญิง พมิพช์นก มูลสุข ป.4 ล าพะอง อิสระ
1461 เด็กหญิง พมิพช์นก วงค์มะลี ป.4 พระอินทร์ศึกษา ประชาคมอาเซียน( AC )
1462 เด็กหญิง พมิพญ์าดา ตุ้มสุวรรณ ป.6 ร.ร.อนุบาลวัดปิตลาธิราช นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1463 เด็กหญิง พมิพไ์พลิน บุญทวี ป.5 พระพทุธบาทเทสรังสีวิทยา ค่านิยมไทย 12 ประการ
1464 เด็กหญิง พมิพม์าดา ใจอ้าย ป.4 สวนเด็กสันก าแพง อิสระ
1465 เด็กหญิง พมิพม์าดา ดอนชมไพร ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง AC ประชาคมอาเซียน
1466 เด็กหญิง พมิพร ไศลวศ์สกุล ป.5 วัดช่องนนทรี อิสระ
1467 เด็กหญิง พมิพร สังโสม ป.6 ร.ร.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง ค่านิยม12ประการ
1468 เด็กหญิง พมิพว์ิภา ทาสิทธิ์ ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1469 เด็กหญิง พมิพว์ิมล  ล่ันเรืองงาม ป.3 รร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1470 เด็กหญิง พมิพว์ิมล ค าใด ป.2 เทศบาลต าบลแวงน้อย ประชาคมอาเซียน( AC )
1471 เด็กหญิง พมิพอ์ร  มากกุญชร ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ



1472 เด็กหญิง พมิพอ์ัปสร ขิวละคร ป.5 บ้านแหลมหอย อิสระ
1473 เด็กหญิง พมิพากานต์  รักษ์สุวรรณกุล ป.3/3 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม AC ประชาคมอาเซียน
1474 เด็กหญิง พมิพศิา  บุญเพง็ ป.5 รร.บ้านราษฎร์เจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1475 เด็กหญิง พมิภิกา จนัปา ป.6 บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซียน( AC )
1476 เด็กหญิง พมิรภัทร ศักด์ิชนภัทร ป.6 ร.ร.น้ าพอง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1477 เด็กหญิง พมิลรัตน์  พศัดร ป.5 รร.บ้านด่านนอกดง ค่านิยม  12  ประการ
1478 เด็กหญิง พมิวิภา กับแคล้ว ป.5 บ้านสระสิงห์โต ประชาคมอาเซียน( AC )
1479 เด็กหญิง พยิดา ดีเจี้ยม ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
1480 เด็กหญิง พยิะดา ชูทรัพย์ ป.3 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1481 เด็กชาย พริสิษฐ์ โพธิม์าก ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1482 เด็กหญิง พริาวรรณ พรคะนึง ป.5/6 ร.ร.เคียวน า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1483 เด็กหญิง พริิยะ ธรรมลังกา ป.4 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1484 เด็กชาย พษิณุ เลิศอุดม ป.5 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
1485 เด็กชาย พสุิทธิ ์คชศิลา ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1486 เด็กหญิง พรีฎา คงดี ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1487 เด็กชาย พรีณัฐ วงศ์ษา ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1488 เด็กหญิง พรีดา สัมพนัธพงศ์ ป.3/1 รร.เทศบาล7 (ศิรินาวิทยา) อิสระ
1489 เด็กชาย พรีพฒัน์ รัตนเอี่ยม ป.4 อนุบาลแม่ลาน้อย อิสระ
1490 เด็กชาย พรีพฒัน์ ราชเปียง ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
1491 เด็กชาย พรีภัทร นอนเพช็ร ป.4 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1492 เด็กชาย พรีภัทร พลูวงศ์ ป.6 วัดท้องตม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1493 เด็กชาย พรีภัทร ส่วนเสมอ ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม



1494 เด็กชาย พรีวัฒน์ กล่อมเกลา ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1495 เด็กชาย พรีวิชญ์ มัน่เจก็ ป.4 อนุบาลอุตรดิตถ์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1496 เด็กชาย พรีะพงศ์ จนัพะวา ป.6 อิสระ
1497 เด็กชาย พรีะพดั ยานกาย ป.5 ร.ร.บ้านโสกจานนาดี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1498 เด็กชาย พรีะศักด์ิ แสงสุวรรณ์ ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1499 เด็กชาย พฒิุพงศ์  ชูนวลศรี ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1500 เด็กหญิง พทุธญาดา บุญระเขียว ป.6/1 อิสระ
1501 เด็กหญิง พทุธธิดา แพรชาย ป.4 ร.ร.ประชาราษฎร์บ าเพญ็ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1502 เด็กหญิง พทุธรักษ์ จติรบันเจดิ ป.6/3 ร.ร.ยินดีวิทย์ อิสระ
1503 เด็กหญิง พธุิตา ฉลองวิศิษฎ์ ป.5 วัดหัวล าโพง ค่านิยมไทย 12 ประการ
1504 เด็กหญิง พธุิตา ปาลี ป.6 สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1505 เด็กหญิง พธุิตา สอนทุ่ง ป.6 ร.ร.บ้านวังวน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1506 เด็กหญิง พู่กันย์ ศรีมุกดา บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1507 เด็กหญิง เพชรญาดา  ครุธสี ป.3 รร.บ้านถนนงาม ค่านิยม  12  ประการ
1508 เด็กหญิง เพช้รนัดดา  ปรางศรี ป.3 Engzcihomesschool เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1509 เด็กหญิง เพชรรัตน์ นามะยอม ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
1510 เด็กหญิง เพชรราภา  พานทอง ป.4 รร.บ้านราษฎร์เจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1511 เด็กหญิง เพช็รลดา เกิดนุสนร์ ป.5 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1512 เด็กหญิง เพชรลดา สมฤทธิ์ ป.4 อนุบาลแพร่ อิสระ
1513 เด็กหญิง เพญ็พชิชา เกตุทับ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1514 เด็กหญิง เพลินไพลิน  จอมใจ ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
1515 เด็กหญิง เพยีงฟา้ โพธิค์ า ป.2 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1516 เด็กหญิง เพยีงฟา้ ศึกษาธรรม ป.4/6 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1517 เด็กหญิง แพรงไพลิน พบัพมิ ป.5/3 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1518 เด็กหญิง แพรพรรณ ศรีสมรกลุ่ม ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1519 เด็กหญิง แพรพลอย หิริโอ ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1520 เด็กหญิง แพรพนัธุ ์พรมพลิา ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1521 เด็กหญิง แพรวา  ค าหรรษา ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1522 เด็กหญิง แพรวา อามาตย์ ป.1/1 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1523 เด็กชาย โพธิญาลัย โตโอฬาไชย ป.6 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
1524 เด็กชาย ไพบูลย์ นาลี ป.3 อิสระ
1525 เด็กหญิง ไพริน พนัธุมนันท์ ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1526 เด็กหญิง ฟตัชรี สาแงหาดี ป.3 รร.บ้านต้นหยี อิสระ
1527 เด็กหญิง ฟา้ใส ฤกษ์โภคี ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
1528 เด็กชาย ฟติรี สามะ ป.6 ร.ร.บ้านตาโละ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1529 เด็กชาย ฟรีอาน บือราเฮอ ป.5 ร.ร.บ้านตาโละ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1530 เด็กหญิง เฟาซียะห์ สามะ ป.6 ร.ร.ศรีทักษิณ อิสระ
1531 เด็กหญิง ภคพร ดิษเจริญ ป.6 อิสระ
1532 เด็กหญิง ภคพร อาจหาญศิริวงศ์ ป.4 สอนศิลปะ เกษตรและฟาร์มโคนม
1533 เด็กหญิง ภครัรธ์ เทียมเลิศ ป.6 ล าพะอง เกษตรและฟาร์มโคนม
1534 เด็กหญิง ภณิดา เจริญสุข ป.5/3 อิสระ
1535 เด็กหญิง ภทรพรรณ พมิพเนตร ป.5 บางขุนเทียนศึกษา ประชาคมอาเซียน( AC )
1536 เด็กหญิง ภรณี ฤกษ์ศิลปงาม ป.5 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต อิสระ
1537 เด็กหญิง ภรถัทร อัฐมี ป.6 ร.ร.บ้านหัวถนน เกษตรกรและฟาร์มโคนม



1538 เด็กหญิง ภรภัทร์ อัฐมี ป.6 ร.ร.บ้านหัวถนน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1539 เด็กชาย ภริภัทร โพธิค์ า ป.4 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1540 เด็กชาย ภวินท์ จารุคิริพฒัน์ ป.1/1 รร.อนุบาลสุธีธร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1541 เด็กหญิง ภวิษย์พร  เนินทราย ป.2 รร.ยอแซฟวิทยา อิสระ
1542 เด็กหญิง ภัคจริา กันยะมี ป.4 อนุบาลแพร่ อิสระ
1543 เด็กหญิง ภัคพร  ข าเล็ก ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1544 เด็กชาย ภัคพล  พงษ์เกษม ป.3 รร.วัดจนิดาราม AC ประชาคมอาเซียน
1545 เด็กชาย ภัควัฒน์  ทองแดง ป.5/7 รร.สุขานารี ค่านิยม  12  ประการ
1546 เด็กชาย ภัควัฒน์ ทองแดง ป.5 สุขานารี ค่านิยมไทย 12 ประการ
1547 เด็กหญิง ภัณฑิรา เวียงแก้ว ป.4 อนุบาลแพร่ อิสระ
1548 เด็กหญิง ภัณธิรา สุขเสริม ป.6 ร.ร.บ้านหนองส าโรง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1549 เด็กหญิง ภัตจริา จ าวง ป.6 บ้านกุดแฮด เกษตรและฟาร์มโคนม
1550 เด็กหญิง ภัททิยา จนัทร์เล็ก ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1551 เด็กหญิง ภัทธิรา อินกอง ป.5 ร.ร.ดอนตาลองดงบังวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1552 เด็กชาย ภัทรจารินทร์  กาศรีพอง ป.3 รร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1553 เด็กหญิง ภัทรธิดา โพธ์กลาง ป.5 เทศบาล4 (วัดโพธาวาส) อิสระ
1554 เด็กหญิง ภัทร์นฤน จกีลาง ป.5/2 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
1555 เด็กหญิง ภัทรนันท์  ค้าแป้ง อิสระ
1556 เด็กหญิง ภัทรนันท์  ตามสมัคร ป.3 รร.คลองบ้านพร้าว ค่านิยม  12  ประการ
1557 เด็กหญิง ภัทรนันท์ พลหาญ ป.5 ร.ร.บ้านหนองหัววัว ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1558 เด็กหญิง ภัทรนันท์ พลาหาญ ป.5 ร.ร.บ้านหนองหัววัว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1559 เด็กหญิง ภัทรนิดา มีโภคกิจ ป.4/1 ร.ร.สุขฤทัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



1560 เด็กชาย ภัทรพงศ์ จนัขุนทด ป.3 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา อิสระ
1561 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ปัญรังษี ป.4 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1562 เด็กหญิง ภัทรพร ชาธรรมา ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1563 เด็กหญิง ภัทรพร พลเวียง ป.5 วัดคูยาง อิสระ
1564 เด็กชาย ภัทรพล  พว่งรักษ์ ป.3/1 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1565 เด็กหญิง ภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล ป.3 ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1566 เด็กชาย ภัทรภูมิ มีนา ป.4 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1567 เด็กหญิง ภัทรมน คงแสง ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ อิสระ
1568 เด็กหญิง ภัทรวดี ค าวรรณ ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
1569 เด็กหญิง ภัทรวดี ยินดีอารมณ์ ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1570 เด็กหญิง ภัทรวดี รักภักดี ป.4 ส านักสงฆศ์รีวิชัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1571 เด็กหญิง ภัทรวดี วิเศษชุมพล ป.4 ร.ร.บ้านบ่อไทยสามัคคี อิสระ
1572 เด็กหญิง ภัทรวดี ศิริโส ป.5 วัดพนมนาวาส เกษตรและฟาร์มโคนม
1573 เด็กหญิง ภัทรวรรณ  มหาบุญ ป.3/1 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1574 เด็กหญิง ภัทรวรรณ คุ้ยเอี่ยม ป.4 ลูกรักป่าแดด เกษตรและฟาร์มโคนม
1575 เด็กหญิง ภัทรวริทร์ ถวิบอกโท ป.6 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎ์ผดุง ประชาคมอาเซียน( AC )
1576 เด็กหญิง ภัทรวิภา เหล่าลาภะ ป.4/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1577 เด็กหญิง ภัทรศยา วัดเวียงค า ป.6 รร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1578 เด็กชาย ภัทรศัย ศรีเลิศ ป.6 บ้านดาดทองเจริญ เกษตรและฟาร์มโคนม
1579 เด็กหญิง ภัทรสุดา สุขแซก ป.5 ร.ร.วัดจกัรวรรดิ อิสระ
1580 เด็กหญิง ภัทรสุภา ปล้ืมจติ ป.6 บ้านสระสิงห์โต เกษตรและฟาร์มโคนม
1581 เด็กหญิง ภัทรา ว่องไว ป.5 ร.ร.บ้านแหลมหอย อิสระ



1582 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ คนคิด ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1583 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ คนคิด ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1584 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ท่อจะโป๊ะ ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1585 เด็กหญิง ภัทราพร กันทะใจ ป.4/1 ร.ร.น้ าพอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1586 เด็กหญิง ภัทราภรร์ สุขส าราญ ป.6 ร.ร.เทพสัมฤทธิว์ิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1587 เด็กหญิง ภันทิลา กล่ าภู่ ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1588 เด็กชาย ภัสกร พลกันยา ป.5 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1589 เด็กหญิง ภัสสรา ศรีนวล ป.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1590 เด็กชาย ภากร  เชิดขุนทด ป.1 รร.บ้านถนนงามมิตรภาพ27 AC ประชาคมอาเซียน
1591 เด็กชาย ภาคภูมิ จนัทร์แพ ป.4 ร.ร.เทศบาล2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1592 เด็กชาย ภาคภูมิ ปรีชาศักด์ิสิริ ป.6 ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1593 เด็กชาย ภาณุ กล่ินหอม ป.6 บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
1594 เด็กชาย ภาณุเดช แบ่บวุส บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
1595 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เดชศักดา ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1596 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปัญญาชน ป.6 วัดจ าปี เกษตรและฟาร์มโคนม
1597 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เพง็เขียว ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
1598 เด็กหญิง ภานิดา ศรีพนัธุ์ ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1599 เด็กชาย ภานุพงศ์ กันสาตร์ ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1600 เด็กชาย ภานุพงศ์ จนัทจติต์ ป.5 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1601 เด็กชาย ภานุพงศ์ ชีวารัมย์ ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1602 เด็กชาย ภานุพงศ์ ทิกามล ป.6 วัดหนองปลากะด่ี เกษตรและฟาร์มโคนม
1603 เด็กชาย ภานุพงษ์ แก้วงาม ป.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )



1604 เด็กชาย ภานุพงษ์ วงศ์มณีวรรณ ป.4 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1605 เด็กชาย ภานุพนั์ สุปินะ ป.6 ร.ร.ลูกรักป่าแดด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1606 เด็กหญิง ภานุมาศ จู่จา๋ย ป.4 วัดหนองปลากะด่ี เกษตรและฟาร์มโคนม
1607 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สร้อยค า ป.4 สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1608 เด็กชาย ภานุวิชญ์ ทองไกร ร.ร.สมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1609 เด็กหญิง ภาวิณี  ทองอนทร์ ป.3 รร.วัดจกัรวรรดิ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1610 เด็กหญิง ภาวิณี สุพรรณี ป.5 ร.ร.บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1611 เด็กหญิง ภาวิดร พะเยาศิริพงศ์ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1612 เด็กหญิง ภาวิดา เปสี ป.1 สาธิตแห่ง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1613 เด็กหญิง ภิญญาพชัญ์ ยอดชาย ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ อิสระ
1614 เด็กหญิง ภิรัญญ แก้วประพฤติ ป.3 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1615 เด็กหญิง ภิริตา บุญครอง ป.3/1 AC ประชาคมอาเซียน
1616 เด็กชาย ภุชิหฤษ์ สาระมูล ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1617 เด็กหญิง ภูตะวัน มณีเครือ ป.4 ร.ร.ลูกรักป่าแดด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1618 เด็กชาย ภูธน  สระทองเข็ม ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
1619 เด็กชาย ภูพานค า พรมเสนา ป.5 บ้านยางงาม เกษตรและฟาร์มโคนม
1620 เด็กชาย ภูมมิภาส เชื้อรุ่งบุญ ป.2 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1621 เด็กชาย ภูมรพ ี หนูศรี ป.3 รร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1622 เด็กชาย ภูมิเกียรติ ถิ่นเจริญ ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1623 เด็กชาย ภูมิชนะพระเมือง หงษ์โต ป.5 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
1624 เด็กชาย ภูมิพรรดิ สมอท า ร.ร.ชุมชนบ้านดูนสาด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1625 เด็กชาย ภูมิพฒัน์  พลูน้อย ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม  12  ประการ



1626 เด็กชาย ภูมิภัทร เจริญชัยสกุลคีรี ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1627 เด็กชาย ภูมิภัทร์ รักสมบัติ ป.6 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
1628 เด็กหญิง ภูมิรินทร์ บุญเครือบ ป.6/2 ร.ร.รวมบัณฑิตศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1629 เด็กหญิง ภูริชญา ป้อมเด็ด ป.2 ร.ร.ยอแซฟวิทยา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1630 เด็กหญิง ภูริชา จนัทร์วิทัน ป.4 ร.ร.สมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล อิสระ
1631 เด็กชาย ภูริเดช คล้าษสุวรรณ ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1632 เด็กชาย ภูริพงส์ โชคนิติสวัสด์ิ ป.2/7 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1633 เด็กชาย ภูริพฒัน์ สมศรี ป.4 รร.บ้านวังเกิ้ง ค่านิยม  12  ประการ
1634 เด็กชาย ภูริพนัธ์ ป.6 ร.ร.แย้มจาดวิชานุสรณ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1635 เด็กหญิง ภูริศา โชติพนัธ์ ป.4 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร อิสระ
1636 เด็กชาย ภูวดล เพยีนทันวร ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
1637 เด็กชาย ภูวนัย บุญญาโสภณ ป.4 อิสระ
1638 เด็กชาย ภูวมินทร์ ปะมาคะเต บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
1639 เด็กชาย ภูวรินทร์ ค ารามพล ป.6 ร.ร.ชินวร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1640 เด็กชาย ภูษน์ ค าแก้ว ป.6 วัดควนสูง อิสระ
1641 เด็กชาย ภูสิทธ์ สุดหอม ป.6/2 ร.ร.จา่การบุญ อิสระ
1642 เด็กชาย เภณเชษ ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1643 เด็กชาย โภคิน บุตรตะ ป.4 ร.ร.บ้านค าคร่ึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1644 เด็กชาย มงคล ใจสอาด ป.5 ร.ร.บ้านสามแยกน้ าเป็น นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1645 เด็กชาย มงคล มณียม ป.4 วัดดีหลวงนอก อิสระ
1646 เด็กชาย มณฑกร ดีมาก ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1647 เด็กหญิง มณฑกานต์ มูลตรีดี ป.5 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )



1648 เด็กหญิง มณฑาทิพย์  ทองเอม ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1649 เด็กหญิง มณฑิตา ศรีเพญ็ ป.6 บ้านทุ่งตาทั่ง ประชาคมอาเซียน( AC )
1650 เด็กหญิง มณตากานต์ รูปงาม ป.6/2 ร.ร.ชุมชนบ้านซาด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1651 เด็กหญิง มณีกานต์ วิศานต์นิธิศ ร.ร.สมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล อิสระ
1652 เด็กหญิง มติมนต์ แซ่เฮ่อ ป.5 รวมไทยพฒันา2 อิสระ
1653 เด็กชาย มนัญชัย แช่ดูกู ป.5 ร.ร.บ้านห้วยน้ าเย็น ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1654 เด็กชาย มนัญชัย พลึิก ป.4 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1655 เด็กหญิง มนัดติยา มัง่ค่ัง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1656 เด็กหญิง มนัสชนก สมหวัง ป.6 เทศบาลวัดนิโครธาราม ประชาคมอาเซียน( AC )
1657 เด็กหญิง มนัสนันท์ คงอ่อน ป.4/3 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายอิสระ
1658 เด็กหญิง มนัสนันท์ อัญญะ ป.6 อิสระ
1659 เด็กชาย มนัสรมัย  โยธาทิพย์ ป.2/1 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
1660 เด็กชาย มนูศิลป์ ทองชาติ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1661 เด็กหญิง มลทิกานต์ ทิศสงคราม ป.5 บ้านวังเกิ้ง เกษตรและฟาร์มโคนม
1662 เด็กหญิง มลวิถา เชื้ออินทร์ ป.6 ร.ร.บ้านพนมรอก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1663 เด็กหญิง มลวิภา เชื้ออินทร์ ป.6 บ้านพนมรอก อิสระ
1664 เด็กชาย มะซอฟ ีเบหะ ป.5 ร.ร.บ้านต้นหยี อิสระ
1665 เด็กชาย มังกร ดวงสามี ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1666 เด็กหญิง มัญชุสา พวงล าใย ป.5 ร.ร.เทศบาล2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1667 เด็กหญิง มัณฑณาภรณ์  ศรีโพธิช์ัย ป.6 รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทย ค่านิยม  12  ประการ
1668 เด็กหญิง มัณฑิตา วุฒิสันเทียะ ป.6/1 ร.ร.สุขฤทัย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1669 เด็กหญิง มันตา  บุญจนัทึก ป.3 รร.เทพประทานพร AC ประชาคมอาเซียน



1670 เด็กหญิง มันสวี ธีระพงษ์ ป.6/2 ร.ร.ชุมชนบ้านซาด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1671 เด็กหญิง มัลลิกา ศรีหนู ป.5 บ้านหนองจกิ อิสระ
1672 เด็กหญิง มาริษา ศรีดารา ป.4 วัดหนองแก อิสระ
1673 เด็กหญิง มาริสา สิงห์ล้อ ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง เกษตรและฟาร์มโคนม
1674 เด็กหญิง มินตรา เกียรติก าจร ป.2 ร.ร.อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1675 เด็กหญิง มินตรา แก้วจงัหาร ป.5 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1676 เด็กหญิง มินตรา บูรณะไพบูลย์ ป.6 ร.ร.เอกชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1677 เด็กหญิง มิรนตี แก้วเกตุ ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
1678 เด็กหญิง มิสซา  เจนวรรธนะ ป.3 รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี อิสระ
1679 เด็กหญิง มีนา กุ้งมะเริง
1680 เด็กหญิง มีนา วงษ์มะเซาะ ป.1 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1681 เด็กหญิง มีสุข ยังบ้านห้วย ป.5 วัดไทร ประชาคมอาเซียน( AC )
1682 เด็กหญิง มุกตารา เมฆอนันตโกศล ป.4-6 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1683 เด็กหญิง มุขฑิดา จตุรค์ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1684 เด็กหญิง มุขฑิดา จตุรค์ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
1685 เด็กหญิง มุจริานันท์ จารุพงศ์เดชา ป.2/1 รร.เทศาลวัดราษฏร์นิยมธรรม อิสระ
1686 เด็กหญิง มุฑิตา ยุบลไมล์ ป.6 บ้านสระสิงห์โต เกษตรและฟาร์มโคนม
1687 เด็กหญิง มุทิตา เจยีมไธสง ป.4 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1688 เด็กชาย มุสลิม สาแมหาดี ป.5 บ้านต้นหยี อิสระ
1689 เด็กชาย มูฮ าหมัดสุกรี สูหลง ป.6 บ้านลือเน็ง ประชาคมอาเซียน( AC )
1690 เด็กหญิง เมขลา โยธาศรี ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
1691 เด็กหญิง เมธปิยา ฉายอรุณ ป.6 วัดดีดวด อิสระ



1692 เด็กชาย เมธี ถาวรวิจติร ป.6 ร.ร.บ้านกองแหะ อิสระ
1693 เด็กชาย เมรัส เต้ียไทรแก้ว ป.6 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1694 เด็กหญิง เมวิสา  เหล่าเล่ียม ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1695 เด็กชาย เมาธสิทธิ ์ป้องปก ป.6 ร.ร.ลูกรักป่าแดด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1696 เด็กชาย เมืองเพชร ร่ืนเริง ป.5 ร.ร.วัดดิสานุการาม อิสระ
1697 เด็กชาย ยศกร แสนสีจนัทร์ ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1698 เด็กชาย ยศชรพล  มิง่ขวัญ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1699 เด็กหญิง ยศวดี  ไตรลักษณ์ ป.3/3 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1700 เด็กหญิง ยศวดี  ไตรลักษณ์ ป.3/3 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1701 เด็กหญิง ยศวดี พรมรักษ์ ป.5 บ้านหนองปอ ค่านิยมไทย 12 ประการ
1702 เด็กชาย ยอดจริง ค านิค ป.5 วัดท้องตม เกษตรและฟาร์มโคนม
1703 เด็กชาย ยอดจริง ค านิค ป.5 วัดท้องตม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1704 เด็กชาย ยุทธการณ์ ธัญญศิริ ป.1/1 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1705 เด็กชาย ยุทธนา แสงทอง ป.6/3 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1706 เด็กชาย ยุทรภูมิ ราชครุฑ ป.6/1 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
1707 เด็กหญิง ยุพเรศ วงศ์ป่าขาม ป.4 นิคมสร้างตรเองกิ่วลม1 อิสระ
1708 เด็กหญิง ยุพเรศ หน่อพทุธองกูล ป.5 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
1709 เด็กหญิง ยุวดา สาคร ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1710 เด็กหญิง เยวาลักษณ์ มาลา ป.5 บ้านหนองปอ ประชาคมอาเซียน( AC )
1711 เด็กชาย โยชูวา ปิตะนนท์ ป.3 รร.เชือกหม้วยวิทยา อิสระ
1712 เด็กชาย โยธิน  ชัชวาล ป.3/2 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
1713 เด็กหญิง โยษิตา ชินราช ป.1 รร.วัดควนสูง AC ประชาคมอาเซียน



1714 เด็กหญิง โยษิตา หมืน่สา ป.5 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1715 เด็กหญิง รดามณี  ญานะ ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1716 เด็กหญิง รดาอร เดือนนาย ป.5 ร.ร.ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1717 เด็กชาย รติพงศ์ นอกสระ ป.6 ร.ร.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ อิสระ
1718 เด็กชาย รถาพร กล่ินไตน ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1719 เด็กชาย รพภีัทร อินทรัศมี ป.3 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1720 เด็กหญิง ร่มโพธิร่์มไทร ราชสินธุ์ ป.5 ร.ร.อนุบาลค าตาล้า อิสระ
1721 เด็กหญิง รวินท์นิภา โพธิศ์รีอุ่น ป.4 บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )
1722 เด็กหญิง รวิสรา  คลับคล้าย ป.3/2 รร.ยอแซฟวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1723 เด็กหญิง รวิสุดา แก้วบุญเรือง ป.5 จา่การบุญ อิสระ
1724 เด็กหญิง รสสุคนธ์ คงนางล า ป.6 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม
1725 เด็กชาย รอยอินทร์ ยุวชิต ป.4 ร.ร.บ้านศิลปะ ค่านิยม12ประการ
1726 เด็กหญิง รอฮายา เซ็งโซะ ป.6 บ้านต้นหยี อิสระ
1727 เด็กหญิง ระพวิรรณ วงศ์สุดดี ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
1728 เด็กหญิง รักษิณา อิสาตร์ ป.2 วัดสว่างอารมณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1729 เด็กชาย รัชชานนท์ กาฬภักดี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1730 เด็กชาย รัชชานนท์ วงภูมี ป.2 รร.อนุบาลธนัญญา อิสระ
1731 เด็กชาย รัชชานนท์ อัมพชุนานนท์ ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1732 เด็กชาย รัชชาพงษ์ รวีรัตนถาวรกูล ป.5 ร.ร.บ้านยางเต้ียโคกรัง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1733 เด็กหญิง รัชนก เทพสิริ ป.4 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
1734 เด็กชาย รัชนโม ธรรมศิริ ป.5 อนุบาลบ้านไร่ อิสระ
1735 เด็กชาย รัชพล ถึงค าภู ป.3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1736 เด็กหญิง รัฐชิตา เครีอจนัผา ป.4 ร.ร.บ้านศรีวิชัย อิสระ
1737 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เกตุวารินทร์ ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1738 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ไชยไธสง ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1739 เด็กชาย รัฐนันท์ เปี่ยมอินทร์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1740 เด็กชาย รัฐภูมิ ขุนทองไทย ป.6 บ้านหนองส าโรง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1741 เด็กชาย รัฐภูมิ มุง่ง้าว ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1742 เด็กชาย รัฐภูมิ อารมณ์เอื้อ ป.4 ชุมชนวัดโพธิท์อง อิสระ
1743 เด็กชาย รัฐวุฒิ ลิตราช ป.6/1 ร.ร.บ้านเจาทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1744 เด็กชาย รัฐศาสตร์  สายค าเคือง ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1745 เด็กชาย รัฐสิทธิ ์ส สุวรรณ์ ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1746 เด็กหญิง รัดเก้า ศรีพานิช ป.6 ร.ร.อนุบาลศรีนคร อิสระ
1747 เด็กหญิง รัตตา เพช็รภูมิ ป.5 จา่การบุญ อิสระ
1748 เด็กหญิง รัตติกาล  ขุนโสภา ป.3 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1749 เด็กหญิง รัตติกาล สุขเกษม ป.1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
1750 เด็กหญิง รัตน์ชนก คันศร ป.6 รร.โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อิสระ
1751 เด็กหญิง รัตนพร เถื่อนเมือง ป.3/1 รร.แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1752 เด็กชาย รัตนพล  จนีเกิด ป.3 รร.บ้านห้วยชัน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1753 เด็กหญิง รัตนา  กล่อมฤกษ์ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม  12  ประการ
1754 เด็กหญิง รัตนา  พรกล่อมสมร ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
1755 เด็กหญิง รัตนา ป่านแก้ว ป.6 อิสระ
1756 เด็กหญิง รัตนาภรณ์  โกสน ป.3 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1757 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วิวัฒน์สกุลไทย ป.6 ร.ร.วัดบ้านทึง อิสระ



1758 เด็กหญิง รัสรินทร์ จริบวรวิสุทธิ์ รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1759 เด็กชาย ราชศักด์ิ ดวงเดียว ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1760 เด็กหญิง ราตรี นิยมเหมาะ ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1761 เด็กหญิง ราตรี แสงมงคล ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1762 เด็กหญิง รินทิมา ฟงัเย็น ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 อิสระ
1763 เด็กหญิง รินทิรา ฟงัเย็น ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1764 เด็กหญิง รินรดา  ทวนทอง ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1765 เด็กหญิง รินรดา นุชพนัธ์ ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1766 เด็กหญิง รินลณี  แซ่ล้ิม ป.2/4 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1767 เด็กหญิง รินลดา พรมจกัร ป.5 นิคม1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1768 เด็กหญิง ริลาวรรณ ไตรดวงเงิน ร.ร.บ้านจดัสรร อิสระ
1769 เด็กหญิง รุ่งกานต์ ราชมาจกัร ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1770 เด็กหญิง รุ่งทิวา เวียนสระ ป.6 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1771 เด็กหญิง รุ้งนภา นามประทาย ป.5 สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เกษตรและฟาร์มโคนม
1772 เด็กหญิง รุ่งนภา พงษ์ดี ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1773 เด็กหญิง รุ่งนภา วุทธิยา ป.6 ร.ร.ลูกรักป่าแดด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1774 เด็กหญิง รุ่งไพลิน เลิศชัยสนกุล ป.6 เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 ประชาคมอาเซียน( AC )
1775 เด็กหญิง รุ้งลดา ธุระพรพ ป.2 รร.อนุบาลธนัญญา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1776 เด็กหญิง รุ่งวิภา โกช่วย ป.6 สวนเด็กสันก าแพง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1777 เด็กหญิง รุจริารัตน์ สมบูรณ์ ป.4 ร.ร.ชุมชนวัดโพธิท์อง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1778 เด็กหญิง รุสนีดา เจะแว ป.4 วัดล าใหม่ ประชาคมอาเซียน( AC )
1779 เด็กหญิง รุสนีดา เจะแว ร.ร.วัดก าใหม่ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



1780 เด็กหญิง รูซานา เจะ๊และ ป.6 บ้านต้นหยี เกษตรและฟาร์มโคนม
1781 เด็กหญิง เรณู  นาคศรี ป.6 รร.บ้านราษฎร์เจริญ AC ประชาคมอาเซียน
1782 เด็กชาย เราะห์มัต เจะแว ป.3 บ้านต้นหยี เกษตรและฟาร์มโคนม
1783 เด็กหญิง เรืองอ าไพ จทัร์หิรัญ ป.6 บ้านดู่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1784 เด็กชาย โรจนวงศ์  แข็งขัน ป.3 รร.น้ าพอง AC ประชาคมอาเซียน
1785 เด็กชาย ฤทธิชัย โคตยา ป.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1786 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ กันฮก ป.6 อนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ อิสระ
1787 เด็กหญิง ลลิตา จนัทากาศ ป.6/2 ร.ร.ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1788 เด็กหญิง ลลิตา พรมแพง ป.6 บ้านค าเม็ก อิสระ
1789 เด็กหญิง ลลิตา ภิภพสุขาวดี ป.2/3 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1790 เด็กหญิง ลลิตา มีหล้า ป.4 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1791 เด็กหญิง ละขิ่น ลุงสู้ ป.6 ร.ร.วัดศรีดอนชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1792 เด็กหญิง ลักษณ์ขณา  ปานกลาง ป.3 รร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1793 เด็กหญิง ลักษณ์พร จติมหาวงศ์ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1794 เด็กหญิง ลักษณารีย์ ทาสี ป.6 วัดช่องนนทรี เกษตรและฟาร์มโคนม
1795 เด็กหญิง ลักษมน คงเจริญ ป.2 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1796 เด็กหญิง ลักษิกา ทรัพย์พพิชิ ป.6 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎ์ผดุง ประชาคมอาเซียน( AC )
1797 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ พรมเจริญ ป.5 ร.ร.บ้านพนมรอก อิสระ
1798 เด็กหญิง ลัทธวรรณ  ทับทิ่ม ป.3 รร.บ้านเนินพยอม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1799 เด็กหญิง ลานา แสงสวรรณ ป.3 บ้านท่ามะปราง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1800 เด็กหญิง ลายูซา เส็นอาลามีน ป.5 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ประชาคมอาเซียน( AC )
1801 เด็กชาย ลิขสิทธิ ์สุมะโน ป.5 บ้านดาดทองเจริญ เกษตรและฟาร์มโคนม



1802 เด็กหญิง ลีลาวดี  มณีชัย ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1803 เด็กหญิง ลืรกาล ชาตะรูป ป.6 ร.ร.ปรียาโชติ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1804 เด็กชาย ลือวุฒิ ขวัญยัง ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1805 เด็กหญิง วชิรญษณ์  วิชัยดิษฐ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1806 เด็กหญิง วชิรญา สุขธนาชนม์ ป.4 วัดสุวรรณ ประชาคมอาเซียน( AC )
1807 เด็กหญิง วชิรญาณ์  อินทพงษ์ ป.3 รร.บ้านหนองหัววัว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1808 เด็กหญิง วชิรา เรืองฤทธิ์ ป.5 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
1809 เด็กหญิง วชิราลักษณ์ หล าน้ย ป.6 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม
1810 เด็กหญิง วณัชญาพร  ศรียอด ป.3/1 รร.เทศบาล7 (ศิรินาวิทยา) อิสระ
1811 เด็กชาย วธัญญุตาพง ค าเสนาะ ป.4 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1812 เด็กหญิง วนันา แสงจนัทร์ ป.3 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1813 เด็กหญิง วนัสนัทท์ เอี่ยมสมบัติ ป.2 ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1814 เด็กหญิง วนัสนันท์ อภัยลุน ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรและฟาร์มโคนม
1815 เด็กหญิง วนิดา สายค า ร.ร.อนุบายเพชรบุปผา อิสระ
1816 เด็กหญิง วนิตตา  หงษ์ไชย์ ป.2/5 รร.ยอแซฟวิทยา AC ประชาคมอาเซียน
1817 เด็กหญิง วนุติยา อาจแก้ว ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม ประชาคมอาเซียน( AC )
1818 เด็กหญิง วภิศรา บุญมี ป.4 ร.ร.สวนเด็กสันก าแพง อิสระ
1819 เด็กหญิง วรณรดา บุญทิพย์ ป.3 รร.รังษีวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1820 เด็กหญิง วรณวิศา แซ่เอียว ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1821 เด็กหญิง วรณัน มิง่มา ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
1822 เด็กหญิง วรณัน วงสูง ป.4 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
1823 เด็กชาย วรดร ภาคย์ทองสุข ป.5/2 ร.ร.ชินวร ค่านิยม12ประการ



1824 เด็กชาย วรดร ล้ี ป.2/4 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1825 เด็กหญิง วรนุช งอกงาม ป.6 บ้านวังเกษตร เกษตรและฟาร์มโคนม
1826 เด็กชาย วรพต  วนาวิกรม ป.1/3 รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1827 เด็กชาย วรภพ ดอกพกิุล ป.4 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
1828 เด็กหญิง วรรณธิดา  พบสมัย รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1829 เด็กหญิง วรรณนิภา กล่ินนาค ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1830 เด็กหญิง วรรณภรณ์ พลยศ ป.1 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1831 เด็กหญิง วรรณภา กอค า ป.4/1 ร.ร.ชุนชนบ้านเมียงวาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1832 เด็กหญิง วรรณรดา อินทรสัตยพงษ์ ป.5 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
1833 เด็กหญิง วรรณลา ประจวบบุญ ป.5 ร.ร.เทศบาล2 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1834 เด็กหญิง วรรณ์วิ  สาโตไม้งาม ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1835 เด็กหญิง วรรณวิษา วรรณสิทธิ์ ป.6 บ้านหนองหว้าโนนทอง ประชาคมอาเซียน( AC )
1836 เด็กหญิง วรรณวิสา มีโค่น บ้านบ่อไทยสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1837 เด็กหญิง วรรณสิริ  อัญชลี ป.3 รร.วัดแก้วศิลาราม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1838 เด็กหญิง วรรณา ดัดถยาวัตร์ ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1839 เด็กหญิง วรรณิดา โสภณกานน ป.6 ประชาคมอาเซียน( AC )
1840 เด็กหญิง วรรณิษา สิงห์ทอง ป.6 ร.ร.อนุบาลศรีนคร อิสระ
1841 เด็กชาย วรรธรรมนะ จนิธรรม ป.4 ร.ร.บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1842 เด็กหญิง วรรรภัส  สมบูรณ์เพง็ ป.3 รร.บ้านห้วยชัน ค่านิยม  12  ประการ
1843 เด็กชาย วรวัฒน์ บทมาตย์ ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1844 เด็กชาย วรวิทย์  ปิ่นเงิน รร.บ้านท่าเกวียน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1845 เด็กหญิง วรัญจดิา แสงฉัตรแก้ว ป.4 อนุบาลพษิณุโลก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1846 เด็กหญิง วรัญญ ผิวเกล้ียง ป.4 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1847 เด็กหญิง วรัญญา กุลนอก ป.4 วัดดิสานุการม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1848 เด็กหญิง วรัญญา ช่างปรุ่ง รร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1849 เด็กชาย วรัญญู ม่วงหอม ป.4 ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลหินกอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1850 เด็กหญิง วรัญธร กมลเดชเดชา ป.5 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1851 เด็กหญิง วรัททยา ทองค า ป.5 ร.ร.วัดแก้วศิลาราม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1852 เด็กหญิง วรัทยา  จติตรีรมย์ ป.1 รร.วัดบางไผ่นารถ อิสระ
1853 เด็กชาย วรันธร  เที่ยงตงดี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
1854 เด็กหญิง วรัมพร ไชยจงมี ป.6/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1855 เด็กหญิง วรัสนันต์ หล่ าจรูญ ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1856 เด็กชาย วรากรณ์ วงษ์พวง รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1857 เด็กหญิง วรางคณา  พลจตัรัส ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1858 เด็กหญิง วราภรณ์ เต็มพร้อม ป.6/2 ร.ร.ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1859 เด็กหญิง วราภรณ์ ภิรมย์สังข์ ป.6 อิสระ
1860 เด็กหญิง วราภรณ์ ไสยสัตย์ ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
1861 เด็กหญิง วราลี มานะเกียรติ ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1862 เด็กชาย วราวุธ พงษ์เสอ ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
1863 เด็กหญิง วรินทร  ติธิณานนท์ ป.1/3 ชมรมสอนศิลปะปาร์ต้ีอาร์ต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1864 เด็กหญิง วริศรา แก้วตระกูล ป.6 บ้านบ่อไทยสามัคคี เกษตรและฟาร์มโคนม
1865 เด็กหญิง วริศรา เชื้อเล็ก ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม  12  ประการ
1866 เด็กหญิง วริศรา พน้ทุกข์ ป.3 สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1867 เด็กหญิง วริศรา ไหววิจติร ป.6 เพช็ระศึกษา เกษตรและฟาร์มโคนม



1868 เด็กหญิง วริษา พลเวียง ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1869 เด็กหญิง วริสรา สุริยกิจ ป.5 บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1870 เด็กหญิง วรีพร ศรชัย ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1871 เด็กหญิง วรีรัตน์ ค าแสน ป.4 อนุบาลแม่ลาน้อย ประชาคมอาเซียน( AC )
1872 เด็กหญิง วรุณพร พงษ์ศรี ป.4/4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1873 เด็กหญิง วลัยพรรณ วิไลรัตน์ ป.3 รร.แสงหิรัญ อิสระ
1874 เด็กหญิง วลัยลักษณ์  ศรีสวัสด์ิ ป.6/6 รร.เอกชัย AC ประชาคมอาเซียน
1875 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ ป.6 ร.ร.เอกชัย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1876 เด็กชาย วศิน  สืบปรุ ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1877 เด็กชาย วสุธา คงสันต์ ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1878 เด็กชาย วัชรพงศ์ เพชรมิตร ป.4 บ้านโพธิศ์รี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1879 เด็กชาย วัชรพงษ์ กสิประกอบ ป.5/4 ร.ร.ชุมชนบ้านซาด อิสระ
1880 เด็กชาย วัชรพร ข าเล็ก ป.6 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
1881 เด็กชาย วัชรพล หนูเสริม ป.4 วัดพนมนาวาส อิสระ
1882 เด็กชาย วัชรพล อุสาห์ ป.4 บ้านน้อยจอมศรี อิสระ
1883 เด็กชาย วัชระพล  ต้ังอยู่ ป.1 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1884 เด็กหญิง วัชราภรณ์ บุญรอด ป.5 วิชชูทิศ ประชาคมอาเซียน( AC )
1885 เด็กชาย วัชรินทร์ โพธิท์อง ป.6/2 ร.ร.รวมบันฑิตศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1886 เด็กชาย วัฒนะ ดงน้อย ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1887 เด็กชาย วัทธกร ดีณรงค์ ป.4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1888 เด็กชาย วันชนะ แซ่ชชื่น ป.4/2 ร.ร.วัดห้วล าโพง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1889 เด็กชาย วันชนะชัย โตปรางค์ ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม



1890 เด็กหญิง วันนิษา ศิริศุกร ป.4 เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ประชาคมอาเซียน( AC )
1891 เด็กหญิง วันเพญ็ คงเจริญ ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
1892 เด็กหญิง วันวิภา พลายยงค์ ป.5/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
1893 เด็กหญิง วันวิษา ใจดี ป.4 ร.ร.ชุมชนวัดโพธิท์อง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1894 เด็กหญิง วันวิษา บุญพลู ป.6 บ้านคลองใหญ่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1895 เด็กหญิง วันวิสาข์ ศรีสมงาม สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1896 เด็กหญิง วันใส แก้ววิชิต ป.4 อิสระ
1897 เด็กหญิง วันใหม่ ศรีบุระ ป.5 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา อิสระ
1898 เด็กหญิง วัลลี ค าจะนา ป.6 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1899 เด็กชาย วัศนา ศรีแสงแก้ว ป.4 บ้านท่ามะปราง อิสระ
1900 เด็กชาย วายุ ปะสาวทั้ง ป.6/1 ร.ร.บ้านเจา้ทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1901 เด็กชาย วายุ โพธิอ์่อง ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1902 เด็กหญิง วารัตน์ เขียวข า ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1903 เด็กหญิง วาริน สูงดี ป.5 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1904 เด็กหญิง วาริสรา ไกรจตุัรัส ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1905 เด็กหญิง วาสนา ขยันดี ป.5 วัดดิสานุการาม เกษตรและฟาร์มโคนม
1906 เด็กหญิง วาสนา พงษ์พา ป.6 บ้านพนมรอก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1907 เด็กหญิง วาสนา พงษ์พา ป.6 บ้านพนมรอก ประชาคมอาเซียน( AC )
1908 เด็กหญิง วาสนา พรัธภูมิ ป.5 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1909 เด็กหญิง วาสินี ปะอาว ป.3 รร.อนบาลจอมจติ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1910 เด็กหญิง วิชญาดา เพช็รกล่ า ป.5 วัดคูยาง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1911 เด็กหญิง วิชญาดา ภูติธนกฤติ ป.6 ร.ร.ชินวร เกษตรกรและฟาร์มโคนม



1912 เด็กหญิง วิชญาดา สัจจเสนีย์ ป.4/2 ร.ร.ทับทอง อิสระ
1913 เด็กหญิง วิชญาพร มัน่สุข ผ.4 ร.ร.ชุนชนวัดโพธิท์อง อิสระ
1914 เด็กหญิง วิชราภรณ์ วิจติรชาญ สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
1915 เด็กหญิง วิชิชา ชัยโยธี ป.2 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1916 เด็กหญิง วิชุดา ภูค ากอง ป.5/2 รร.รวมบัณฑิตศึกษา อิสระ
1917 เด็กหญิง วิฐิติญาร์ ค าสา ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
1918 เด็กชาย วิฒิพงศ์ ดวงแก้ว ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
1919 เด็กชาย วิทยา หาญรบ ป.5 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1920 เด็กชาย วิทวัส ไชยมี ป.5 ร.ร.บ้านศิลปะ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1921 เด็กหญิง วิทาดี หวานใจ ป.5 วัดท่าพระ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1922 เด็กชาย วินทกร ค าสุนา ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ
1923 เด็กหญิง วิเนติ วรประยูร ป.2 อนุบาลสามเสนฯ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1924 เด็กหญิง วิภวานี ทันลักษณ์ ป.5 ร.ร.วัดช้างทูน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1925 เด็กหญิง วิภาวดี จนัทะเกษ ป.5 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1926 เด็กหญิง วิภาวดี จนัทะเกษ ป.5 ร.ร.บ้านโพนสวางกลางเจริญ อิสระ
1927 เด็กหญิง วิภาวดี สนบู่ ป.6 บ้านวังเกิ้ง เกษตรและฟาร์มโคนม
1928 เด็กหญิง วิภาวดี สนบู่ ป.6 ร.ร.บ้านวังเกิ้ง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1929 เด็กหญิง วิภาวนี  บุญเชิด ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
1930 เด็กหญิง วิภาวรรณ เกาโพธิ์ ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
1931 เด็กหญิง วิภาวิณี เศษวงษ์ ป.4 สุดารัตน์วิทยาคม ประชาคมอาเซียน( AC )
1932 เด็กหญิง วิภาวี มูลวงษ์ ป.5 บ้านหนองปอ อิสระ
1933 เด็กหญิง วิภาวี ศรีรักษ์ ป.4-6 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เกษตรและฟาร์มโคนม



1934 เด็กหญิง วิภาวี สวนผลไม้ ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย เกษตรและฟาร์มโคนม
1935 เด็กหญิง วิมล ถาวรวิจติร ป.6 ร.ร.บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1936 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ ธนกรชัยวัฒน์ ป.1/8 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1937 เด็กหญิง วิมลศิริ แก้วคง ป.5 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
1938 เด็กชาย วิมวัล บ ารุง ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1939 เด็กหญิง วิยฉัตร ดวงจติร ป.6 ชุมชนบ้านจอก อิสระ
1940 เด็กหญิง วิรชา เลิศไพฑูรย์พนัธ์ ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ อิสระ
1941 เด็กหญิง วิรดา แหลมหล่ี ป.6 บ้านวังเกษตร เกษตรและฟาร์มโคนม
1942 เด็กชาย วิรัช โทสันเทียะ ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
1943 เด็กหญิง วิลาวรรณ รัญเวท ป.4 ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1944 เด็กหญิง วิลาวัณย์  แก้วกาหนัน ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1945 เด็กหญิง วิลาวัลย์  จนัทร์ฝุ่น ป.1 รร.บ้านถนนงาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1946 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1947 เด็กหญิง วิไลวรรณ นาคมาลี ป.5 วัดช่างทูน เกษตรและฟาร์มโคนม
1948 เด็กชาย วิวัฒน์ พฒุทอง ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1949 เด็กชาย วิวัฒน์ แสงทอง ป.3 วัดท่าพระ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1950 เด็กหญิง วิศรุตา ประวาศรี ป.3 อนุบาลเพชรบุปผา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1951 เด็กหญิง วิษชุตา คงเกิด รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง AC ประชาคมอาเซียน
1952 เด็กหญิง วิสุดา ภู่ทับ ป.5 สวนเด็กสันก าแพง ประชาคมอาเซียน( AC )
1953 เด็กชาย วิสุทธิ ์ฝอยทอง ป.4 บ้านหัวถนน ค่านิยมไทย 12 ประการ
1954 เด็กชาย วีรเดช  นวลด า ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1955 เด็กชาย วีรพล หวังเทียบกลาง ป.4 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



1956 เด็กชาย วีรภัทร  การะสัจจะ ป.3/4 รร.สารสาน์วิเทศบางบัวทอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1957 เด็กชาย วีรภัทร กองเสาร์ ป.5 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1958 เด็กชาย วีรภัทร ค าพจิารณ์ ป.5 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
1959 เด็กชาย วีรภัทร แถลงธรรม ป.5 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1960 เด็กชาย วีรภัทร บุญศรี ป.3/1 รร.อนุบาลนานาชาตตากสิน อิสระ
1961 เด็กหญิง วีรวดี หนูฉ่ า ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1962 เด็กชาย วีรวุฒิ จะอ ารัมย์ ร.ร.มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพ ค่านิยม12ประการ
1963 เด็กชาย วีระพล ถึงดี ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1964 เด็กชาย วีระภาพ งามกระโทก ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
1965 เด็กชาย วีระศักด์ิ คนเพยีร ป.4 ร.ร.บ้านศรีวิชัย อิสระ
1966 เด็กหญิง วีรินทร์ เศรษฐจนิดา ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1967 เด็กชาย วุฒิชัย ถนอมถิน ป.5 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
1968 เด็กชาย วุฒิชัย วิชาญสกุลพงษ์ ป.6 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1969 เด็กชาย วุฒิภัทร  สีเขียวสด ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1970 เด็กหญิง เวธกา  เตชนันท์ ป.3 รร.บ้านค้างอ้อย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1971 เด็กหญิง เวธีณี  อินต๊ะวิชัย ป.3 รร.บ้านท่าเกวียน AC ประชาคมอาเซียน
1972 เด็กหญิง ศญารดา เจยีมวิจติรกุล ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ อิสระ
1973 เด็กชาย ศตคณ อินสอาด ป.5 ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
1974 เด็กหญิง ศรญา เนื่องวงษา ป.6 บ้านค าคร่ึง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1975 เด็กชาย ศรธานุภาพ อินทร์ตน ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อิสระ
1976 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ทาอ้าย ป.4 อนุบาลแม่ลาน้อย เกษตรและฟาร์มโคนม
1977 เด็กหญิง ศรัญญา สุวรรณ ร.ร.ชุมชนบ้านซาด ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



1978 เด็กหญิง ศรัญญา อุไรพนัธุ์ ป.6 หลักเมืองมหาสารคาม อิสระ
1979 เด็กหญิง ศรัญยา ศิรินิลินทร์ ป.4/1 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ อิสระ
1980 เด็กชาย ศรัญยู สังเกตุการ ป.6 ร.ร.บ้านถนนงาม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
1981 เด็กหญิง ศรัณฉัตร ขุนเที่ยงธรรม ป.3 อิสระ
1982 เด็กหญิง ศรัณย์ณภัส รัตนวรรณชาติ ป.1 อัสสัมชัญศึกษา อิสระ
1983 เด็กหญิง ศรัณย์พร  วงศ์ตระกูล ป.5/2 รร.เทพสัมฤทธิว์ิทยา AC ประชาคมอาเซียน
1984 เด็กหญิง ศรัณยภัทร ศรีสยาม ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
1985 เด็กชาย ศรัทพงศ์ พรหมมาศ ป.5 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
1986 เด็กชาย ศราพร  ผลยิ่ง ป.1 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1987 เด็กชาย ศราพล  ผลยิ่ง ป.1 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
1988 เด็กชาย ศราวุฒ  บุญประคม ป.4 อนุบาลนานาชาติ อิสระ
1989 เด็กชาย ศราวุธ เรือนใจหลัก ป.5 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม
1990 เด็กหญิง ศรินทิพย์ พานิชเจริญ ป.5 สอนศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1991 เด็กหญิง ศรีวัน ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
1992 เด็กหญิง ศรุดา ศรีสารคาม ป.3 พระกุมารมหาสารคาม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
1993 เด็กหญิง ศศิกานต์ สายเย็น ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
1994 เด็กหญิง ศศิชา  เพง็แข ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
1995 เด็กหญิง ศศิญดา  ยาใจ ป.1 รร.น่านคริสเตียนศึกษา อิสระ
1996 เด็กหญิง ศศิธร บรรจงเมือง ป.6 ร.ร.บ้านแหลมหอย อิสระ
1997 เด็กหญิง ศศิธร วันภักดี ป.3 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
1998 เด็กหญิง ศศิธร สุทธิสา ป.5 บ้านหนองปอ อิสระ
1999 เด็กหญิง ศศิธร หมัน่ตรอง ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 อิสระ



2000 เด็กหญิง ศศิธร หมัน่ตรอง ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2001 เด็กหญิง ศศินิภา เมืองมูล ป.6 ร.ร.อนุบาลแพร่ อิสระ
2002 เด็กหญิง ศศิปภัสร ใครอุบล ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2003 เด็กหญิง ศศิมล พลูสาริกิจ ป.5 บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2004 เด็กหญิง ศศิรา พาเก่าน้อย ป.5 ล าพะอง เกษตรและฟาร์มโคนม
2005 เด็กหญิง ศศิวิมล  คุ้มประ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2006 เด็กหญิง ศศิวิมล  จติสว่าง ป.3 รร.บ้านเนินพยอม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2007 เด็กหญิง ศศิวิมล ชื่นด้วง ป.3 รร.เชาวนปราอุทิส อิสระ
2008 เด็กหญิง ศศิวิมล ซึมรัมย์ ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2009 เด็กหญิง ศศิวิมล สอนสมนึก ป.3 เทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม อิสระ
2010 เด็กหญิง ศศิษมา ทองมาก ป.4 เทศบาลวัดนิโครธาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
2011 เด็กหญิง ศศิอาภา มันดบ ป.4/6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2012 เด็กชาย ศักด์ิณรินทร์นทร์ วรรณจกัร์ ป.4 ร.ร.อนุบาลธนัญญา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2013 เด็กชาย ศักด์ิรินทร์ิ ชัดวงค์ ป.4 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2014 เด็กชาย ศักรนันทร์ ศรีใหม่ ป.1 ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2015 เด็กชาย ศาสตร์ตราวุธ ทรงเหล็กสิงห์ ป.4 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2016 เด็กชาย ศาสตรพล อสุรินทร์ ป.5 ร.ร.บ้านยางเต้ียโคกรัง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2017 เด็กหญิง ศิรภัสสร  จรจรัล รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2018 เด็กหญิง ศิรภัสสร ไทยยอด ป.6 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา อิสระ
2019 เด็กหญิง ศิระสา สุมังคละ ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
2020 เด็กหญิง ศิรัตดา คงดี ป.5 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2021 เด็กหญิง ศิราภรณ์ เกษสิงหา บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซียน( AC )



2022 เด็กชาย ศิราเมษฐ์ วิจนิตโสภณ ป.4 ร.ร.สุขฤทัย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2023 เด็กหญิง ศิริกัลยา  เห็นส าเร็จ ป.2/4 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2024 เด็กหญิง ศิริกาญจน์  จนัทร์ภู่ศรี ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2025 เด็กหญิง ศิริญากรณ์ แถมกิ่ง ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
2026 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สุขญาติ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2027 เด็กหญิง ศิรินเนตร ตรีวิเศษ ป.4 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
2028 เด็กหญิง ศิรินภา จตุรัตน์ ป.6 วัดไทร ค่านิยมไทย 12 ประการ
2029 เด็กหญิง ศิรินันท์ ใจแสน ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2030 เด็กหญิง ศิรินาถ ลุนบับผา ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวย เกษตรและฟาร์มโคนม
2031 เด็กชาย ศิริพงศ์ พลโยธา ป.6 ร.ร.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2032 เด็กชาย ศิริพฒัน์ สุขเกษม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
2033 เด็กหญิง ศิริพฒัศร อ้นอมร ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
2034 เด็กหญิง ศิริมา สิงห์อุดม ป.6/1 ร.ร.ล าพะอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2035 เด็กหญิง ศิริยากร ชุ่มขุน ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
2036 เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ศรีหวัง ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2037 เด็กหญิง ศิริยารักศ์ ชลานุกุล ป.4 ร.ร.เทศบาลวัดหลองแก อิสระ
2038 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เกิดคล้ า ป.5 ร.ร.วัดราษฎร์ศรทธาธรรม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2039 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ฝาเรือนดี ป.6 อนุบาลแพร่ อิสระ
2040 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ยั่งยืนตระกูลโชค ป.6 โรงเจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2041 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีแก้ว ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2042 เด็กหญิง ศิริรัตน์ แสงสิทธิ์ ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2043 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมป้อม ป.5/5 ร.ร.จา่การบุญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม



2044 เด็กหญิง ศิริวิมล ดวงศรี ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2045 เด็กชาย ศิริศักด์ิ กล่ินสุคนธ์ ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
2046 เด็กหญิง ศิลป์สุภา เที่ยงธรรม ป.6 ร.ร.วัดไทร ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2047 เด็กชาย ศิลา ธูปขุนทด ป.6 วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2048 เด็กชาย ศิวะเทพ พมิเขตร์ ป.3 รร.สุนทรพรหมคุณศึกษา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2049 เด็กชาย ศิวัช  สมร ป.3/3 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อิสระ
2050 เด็กชาย ศิวัช คงสิบ ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2051 เด็กชาย ศิวัช เลิศชัยสุวรรณ ป.5 โพฒิสารศึกษา เกษตรและฟาร์มโคนม
2052 เด็กหญิง ศิศธร  ศรีเมือง ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
2053 เด็กชาย ศุกลวัฒน์  ชัยวร ป.2 รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 อิสระ
2054 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ เวียนสระ ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2055 เด็กหญิง ศุถกานต์ สุวรรณน้อย ป.4 ร.ร.บ้านดอนตะเคียน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2056 เด็กชาย ศุภกร สร้อยเกษตร ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2057 เด็กชาย ศุภกรณ์ แสนส าราญ ป.6 บ้านค าเม็ก นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2058 เด็กชาย ศุภกิตต์ นุชประมูล ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2059 เด็กชาย ศุภชัย  ศรีมุกดา ป.3 รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2060 เด็กชาย ศุภชัย ถาวรวิจรต ป.4 ร.ร.บ้านกองแหะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2061 เด็กชาย ศุภโชค อ่วมลิ ป.5 วัดสามควายเผือก เกษตรและฟาร์มโคนม
2062 เด็กชาย ศุภณัฐ ราชมนตรี ป.3 บ้านศิลปะ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2063 เด็กชาย ศุภณัฐ หินเธาว์ ป.4 อนุบาลนานาชาติ เกษตรและฟาร์มโคนม
2064 เด็กหญิง ศุภทา ศิริกุล ป.6/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2065 เด็กหญิง ศุภวรรณ อินทร์สเกตุ ป.6 วัดดอนตาจนี เกษตรและฟาร์มโคนม



2066 เด็กชาย ศุภวัชช์ อรัญนารถ ป.1/4 รร.อนุบาสามเสน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2067 เด็กชาย ศุภวิทย์ ช่อช้อย ป.3 รร.เชือกหม้วยวิทยา อิสระ
2068 เด็กชาย ศุภเสกข์ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2069 เด็กชาย ศุภเสกข์ เอกฉัตร ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2070 เด็กหญิง ศุภัทชญา แก้วสุวรรณ ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2071 เด็กหญิง ศุภาทิพย์  ถาวรกูล ป.3/1 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2072 เด็กหญิง ศุภาพชิณ์ ชนะบุญ ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2073 เด็กหญิง ศุภาวรรณ อินกรัด ป.6 ร.ร.บ้านหนองหัววัว เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2074 เด็กหญิง ศุภิสรา จนัทรบุตร ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
2075 เด็กหญิง ศุลีพร สมานสินธ์ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2076 เด็กหญิง ษารียา ต าภุ ป.5/1 ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ค่านิยม12ประการ
2077 เด็กชาย สกนธ์ สุวรรณคช ป.4 ร.ร.เทศบาลวัดท้าวโคตร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2078 เด็กชาย สกนธ์ สุวรรณคช ป.4 ร.ร.เทศบาลวัดท้าวโคตร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2079 เด็กหญิง สกาวเดือน บุบผาวาส ป.6 บ้านค าเม็ก อิสระ
2080 เด็กหญิง สดศร กามล ป.6 บ้านทุ่งแอี้ยงสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
2081 เด็กหญิง สถดารัตน์ มัง่จิ่ว เทศบาล วัดไทยชุมพล ประชาคมอาเซียน( AC )
2082 เด็กชาย สถาพร ทองเขียว ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2083 เด็กหญิง สนัสชนก พฒันะชัย ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
2084 เด็กชาย สมจติร บุญศรี ป.4 นานาชาติตากสสิน เกษตรและฟาร์มโคนม
2085 เด็กหญิง สมใจ ช่างเหลา ป.6/1 ร.ร.วัดราษฎร์ศรทธาธรรม ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2086 เด็กชาย สมพล  นิ่มสาย ป.3 รร.บ้านบางแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2087 เด็กชาย สมิทธิศักด์ิ มลแก้ว ป.4/3 ร.ร.เพช็ระศึกษา เกษตรกรและฟาร์มโคนม



2088 เด็กชาย สรชัย ทองรอด ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2089 เด็กหญิง สรพรรณ แก่นไชย ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2090 เด็กหญิง สรวีย์ โพธิศ์รี ป.5 บ้านห้วยโรงนอก เกษตรและฟาร์มโคนม
2091 เด็กหญิง สร้อยพมิพ ์ผลภักดี ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2092 เด็กหญิง สร้อยสุดา ละอองเอี่ยม ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2093 เด็กหญิง สร้อยสุดา ละอองเอี่ยม ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อิสระ
2094 เด็กหญิง สรัญญา อิงทวังโส ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2095 เด็กชาย สราวุฒิ อนุกิจ ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2096 เด็กหญิง สโรชา  โตไว ป.3 รร.บ้านถนนงาม ค่านิยม  12  ประการ
2097 เด็กหญิง สโรชา  ทองแก้ว ป.2 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน
2098 เด็กหญิง สโรชา ไทรละมัย ป.6  อิสระ
2099 เด็กหญิง สโรชา เมฆฉาย ป.6 วัดเชี่ยวชาญกิจ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2100 เด็กหญิง สโรชา เมฆฉาย ป.6 ร.ร.วัดเชี่ยวชาญกิจ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2101 เด็กหญิง สโรชา แลเซอ ป.4 ร.ร.บ้านห้วยน้ าเย็น นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2102 เด็กหญิง สโรชา สรีอ่อน ป.6 ร.ร.บ้านบ่อไทยสามัคคี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2103 เด็กหญิง สโรชา สุราฤทธิ์ ป.4 บ้านศรีวิชัย เกษตรและฟาร์มโคนม
2104 เด็กหญิง สโรชา เส้ือมา ป.4/1 ร.ร.ชุนชนบ้านเมียงวาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2105 เด็กหญิง สลิตา หินกลาง ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2106 เด็กหญิง สวรส กามล ป.6 ร.ร.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2107 เด็กหญิง สวิตา พุ่มชุมแสง ป.5 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
2108 เด็กชาย สหภาพ หนักแน่น ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
2109 เด็กชาย สหรัตน์ คงพร ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม



2110 เด็กหญิง สัตตบงกช ไรวินท์นิธิ ป.6 ร.ร.วิชูทิศ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2111 เด็กชาย สัน ลุงปัน ป.4/1 ร.ร.ชุมชนบ้านเมียงวาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2112 เด็กหญิง สาธิตา  จนัทวงษ์ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2113 เด็กหญิง สาธิตา ศรีคัมโพธิ์ ป.5 ร.ร.นิคมสงเคราะห์1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2114 เด็กหญิง สาธิตา สุขประเสริฐ ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
2115 เด็กหญิง สาปีนะห์ แมและ ป.6 ร.ร.บ้านต้นหยี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2116 เด็กหญิง สายทิพย์ ปิยธรรมคุณ ป.6 ร.ร.วัดควนสูง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2117 เด็กหญิง สายพณิ ศรีค ามี ป.3 รร.บ้านโสกจานนาดี AC ประชาคมอาเซียน
2118 เด็กหญิง สายสุดา ตาทิพย์ ป.6 ประชาคมอาเซียน( AC )
2119 เด็กหญิง สาริศา ภูจอมทอง ป.4/2 ร.ร.รวมบันฑิตศึกษา ค่านิยม12ประการ
2120 เด็กชาย สิตธเดช น้อยชิน ป.3 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2121 เด็กชาย สิทธชัย พทุธโสม ป.6 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2122 เด็กชาย สิทธิกร โนชาติ ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
2123 เด็กชาย สิทธิชัย เครือเอี่ยม ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน ค่านิยม12ประการ
2124 เด็กชาย สิทธิชัย แซ่สุ่น ป.4 บ้านท่ามะปราง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2125 เด็กชาย สิทธิชัย เปรมทอง ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
2126 เด็กชาย สิทธิชัย สมบัติดี ป.4 บ้านศรีวิชัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2127 เด็กชาย สิทธิชัย แสนศรี ป.6 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2128 เด็กชาย สิทธิเดช อุดมดิเรกวรกุล ป.6 อนุบาลชลบุรี เกษตรและฟาร์มโคนม
2129 เด็กชาย สิทธินนท์ ธีรสุนทรานันท์ ป.5 บ้านพร้าว ประชาคมอาเซียน( AC )
2130 เด็กชาย สิทธินนท์ สิงห์โฆ ป.5 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2131 เด็กชาย สิทธิพล แจง้หิรัญทิพย์ ป.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



2132 เด็กหญิง สิยาพฐั พนัธ์สิกรรม ป.4 อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2133 เด็กหญิง สิยาภรณ์ ต้นกลาง ป.5 บาล1บ้านกลาง เกษตรและฟาร์มโคนม
2134 เด็กชาย สิรภถ เอี่ยมจารุภิญโญ ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2135 เด็กชาย สิรภพ อารมย์ดี ป.2 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2136 เด็กหญิง สิรภัทร  บุญโกย รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2137 เด็กหญิง สิรภัทร งามสุทธิ ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ อิสระ
2138 เด็กชาย สิรภัทร วงษ์จร ป.2 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2139 เด็กชาย สิรวิชญ์ นิยมสมาน ป.4 อนุบาลตากสิน อิสระ
2140 เด็กชาย สิรวิชญ์ ยงบรรทม ป.6 บ้านน้อยจอมศรี อิสระ
2141 เด็กหญิง สิราลักศณ์ ศึกษาธรรม ป.6/3 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2142 เด็กหญิง สิริกัญญา ต๊ะมา ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2143 เด็กหญิง สิริกัญญา ต๊ะมา ป.6 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2144 เด็กหญิง สิริกาญจนา หงษ์โต ป.3 รร.วัดดอนตาจนี AC ประชาคมอาเซียน
2145 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ สอาดเอี่ยม ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2146 เด็กหญิง สิริทรัพย์  เหลวกูล ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
2147 เด็กหญิง สิริทรา สุภา ป.6/4 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2148 เด็กหญิง สิรินญา เอมโอด ป.1-3 อนุบาลศรีนคร ค่านิยมไทย 12 ประการ
2149 เด็กหญิง สิรินทรา  ทอหล่อ ป.3/2 อิสระ
2150 เด็กหญิง สิรินทรา  พฤทธิก์ารกิจ ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ
2151 เด็กหญิง สิรินทรา จ าปาแดง ป.6 ร.ร.บ้านค าคร่ึง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2152 เด็กหญิง สิรินภา วงษ์สุวรรณ บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
2153 เด็กหญิง สิรินภา วงษ์สุวรรณ ป.5 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)



2154 เด็กหญิง สิรินันท์ ชนะบุญ ป.4 ร.ร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2155 เด็กหญิง สิริปราถนา อินทรการทุม ป.6 วัดช่องนนทรี อิสระ
2156 เด็กหญิง สิริพรรณ  บุตะกะ ป.3 รร.บ้านหนองคู้ไชยหนองงาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2157 เด็กหญิง สิริพกัตร์ วงษ์แก้ว ป.5 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2158 เด็กหญิง สิริมา จนัทร ป.6 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ค่านิยม12ประการ
2159 เด็กหญิง สิริมา เวหนะรัตน์ ป.4/2 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2160 เด็กหญิง สิริมาศ ฉลอม ป.4 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
2161 เด็กหญิง สิริยาดา  วงศ์ชุมภู ป.3/1 รร.เทศบาล7 (ศิรินาวินวิทยา) AC ประชาคมอาเซียน
2162 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ญาณจนัทร์ ป.5 อิสระ
2163 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ยศทะกูล ป.5 อนุบาลแพร่ เกษตรและฟาร์มโคนม
2164 เด็กหญิง สิริวรรณ เพชรเนาว์ ป.4 ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
2165 เด็กหญิง สิริสา จบัอันชอง ป.4 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2166 เด็กหญิง สิรีธร พรหมรักษา ป.6 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
2167 เด็กหญิง สิวพร นิมสมาน ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2168 เด็กชาย สิวัฒน์ ป.4 ร.ร.พรประสาทวิทยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2169 เด็กหญิง สุกัญญา  แก้วสุวรรณ ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2170 เด็กหญิง สุกัญญา ขันทร์ ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2171 เด็กหญิง สุกัญญา ปรีดารัตน์ ป.6 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินา ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2172 เด็กหญิง สุกัญญา มากะเต ป.5 ร.ร.บ้านน้อยจอมศรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2173 เด็กหญิง สุกัญญา วงค์จ าปา ป.5 โรงเจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2174 เด็กหญิง สุกัญญา สุวรรณโพธิ์ ป.4 วัดหนองกะด่ี อิสระ
2175 เด็กหญิง สุกัลยา ญาติดอน ป.3 รร.แสงหิรัญ อิสระ



2176 เด็กหญิง สุกี้  จนู ป.3 รร.ล าพอง (ราษฎร์บ ารุง) เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2177 เด็กหญิง สุขใจ ถนอมรุ่งเรือง ป.5 เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 เกษตรและฟาร์มโคนม
2178 เด็กหญิง สุจติตรา สายรอด ป.2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประชาคมอาเซียน( AC )
2179 เด็กหญิง สุจติรา บุญอารีย์ ป.6 บ้านวังเกษตร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2180 เด็กหญิง สุจติรา สอาดเอี่ยม ป.5 บ้านโพธิศ์รี อิสระ
2181 เด็กหญิง สุชัญญา เลิศวิริยะนนท์ ป.5 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม12ประการ
2182 เด็กหญิง สุชาดา  อภิวาท ป.1/3 รร.บ้านถนนงามมิตรภาพ27 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2183 เด็กหญิง สุชานันท์ วิเศษมาศ ป.2 รร.วัดควนสูง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2184 เด็กหญิง สุชานาถ พรมอยู่ ป.4 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2185 เด็กหญิง สุชานุช คงประดิษฐ์ ป.6/4 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2186 เด็กหญิง สุชาวดี แก้วบุญทอง ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2187 เด็กหญิง สุชาวดี นาใจคง ป.5 บ้านโสกจานนาดี ค่านิยมไทย 12 ประการ
2188 เด็กหญิง สุชาวดี สุขดิ ป.6 แสงหิรัญ เกษตรและฟาร์มโคนม
2189 เด็กหญิง สุชาวดี สุขดี ป.6 แสงหิรัญ อิสระ
2190 เด็กหญิง สุชาวดี สุขดี ป.6 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2191 เด็กหญิง สุชาวดี สุขดี ป.6 แสงหิรัญ ประชาคมอาเซียน( AC )
2192 เด็กหญิง สุชาวลี วุขดี ป.6 แสงหิรัญ ค่านิยมไทย 12 ประการ
2193 เด็กหญิง สุชิดา  พกิุลทอง ป.1 รร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
2194 เด็กหญิง สุดาพร ค าฝอย ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2195 เด็กหญิง สุดาพร ศิริโส ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ
2196 เด็กหญิง สุดาพร อุ่มภูธร ป.6 ร.ร.บ้านน้อยจอมศรี ค่านิยม12ประการ
2197 เด็กหญิง สุดารัตน์ จนิรัมย์ ป.6/1 ร.ร.ชุมชนบ้านซาด ค่านิยม12ประการ



2198 เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญกล้า ป.6 ร.ร.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง อิสระ
2199 เด็กหญิง สุดารัตน์ พรมอ้าย ป.4 ร.ร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2200 เด็กหญิง สุดารัตน์ พานิชย์ ป.6/2 ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2201 เด็กหญิง สุดารัตน์ มาศรี ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2202 เด็กหญิง สุดาวรัตย์  เปรมจนัทร์วงษ์ ป.3 รร.วัดลาดกระจบั อิสระ
2203 เด็กหญิง สุตาภัทร ไชยวรรณะ ป.4 เทศบาล7 เกษตรและฟาร์มโคนม
2204 เด็กหญิง สุทธิดา ทองประเสริฐ ป.5 พยาไท ประชาคมอาเซียน( AC )
2205 เด็กหญิง สุทธิดา อินทสิทธิ์ ป.6 ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซียน( AC )
2206 เด็กหญิง สุทธิธ์ิดา แพวสุ่ย ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2207 เด็กหญิง สุทธินี ศรีสวัสด์ิ ป.1 รร.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ อิสระ
2208 เด็กชาย สุทธิพงษ์ ศรีสม ป.6 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ ประชาคมอาเซียน( AC )
2209 เด็กหญิง สุทัตตา เอมสกุล ป.6 ร.ร.บ้านดาดคลองเจริญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2210 เด็กหญิง สุธาทิพย์ จารึก ป.5 วัดควนสูง เกษตรและฟาร์มโคนม
2211 เด็กหญิง สุธาวัลย์ กาฬภักดี ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2212 เด็กหญิง สุธาสินี วัฒนะประการชัย ป.5 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ เกษตรและฟาร์มโคนม
2213 เด็กชาย สุธิชัย กลมดี ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2214 เด็กหญิง สุธิณี เจมิสุรวงศ์ ป.6 วัดดีดวด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2215 เด็กหญิง สุธิดา จนัตะโย ป.5 บ้านวังเกิ้ง เกษตรและฟาร์มโคนม
2216 เด็กหญิง สุธินา ปัญญาเฉียบ ป.4 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย อิสระ
2217 เด็กหญิง สุธิรา นาคนาพนัธ์ ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี อิสระ
2218 เด็กชาย สุธี บ ารุงจติ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2219 เด็กหญิง สุธีกานต์ เพชรแก้ว ป.3 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



2220 เด็กหญิง สุนัฐชา นนทเวช ป.4 บ้านบ่อไทยสามัคคี อิสระ
2221 เด็กหญิง สุนันฑา  ศรีหัวโทน ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2222 เด็กหญิง สุนิสา  มิง่มีสุข ป.3 รร.วัดลาดกระจบั อิสระ
2223 เด็กหญิง สุนิสา แก้วหอมค า ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2224 เด็กหญิง สุนิสา คลรานี ร.ร.บ้านโสกจานนาดี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2225 เด็กหญิง สุนิสา จงเทพ ป.6 ร.ร.บ้านหนองหว้าโนนทอง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2226 เด็กหญิง สุพรรนิกา ภูมิเรศสุนทร ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2227 เด็กหญิง สุพรรษา  เบ็ญจนาค รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2228 เด็กหญิง สุพรรษา เหลือน้อย ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2229 เด็กชาย สุพฒัชัย ปิ่นนาง ป.6 สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2230 เด็กหญิง สุพตัรา ไชยค า ป.6 เกษตรและฟาร์มโคนม
2231 เด็กหญิง สุพตัรา ปกรสิทธิ์ ป.6 เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 เกษตรและฟาร์มโคนม
2232 เด็กหญิง สุพตัรา วงค์เลิศ ป.2 รร.อนบาลจอมจติ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2233 เด็กหญิง สุพชิชา ดวงดี ป.4/3 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2234 เด็กหญิง สุพชิชา บุญรักษา รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2235 เด็กหญิง สุพชิชา อุดมประเสริฐกิจ ป.3 รร.อัสสัมชันศึกษา อิสระ
2236 เด็กหญิง สุพชิญา  กันแคล้ว ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2237 เด็กหญิง สุพชิญา นาคเลิศ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2238 เด็กหญิง สุพชิญา พนมวงศ์ ป.6 วัดดอนตาจนี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2239 เด็กหญิง สุพชิญา วงศ์เขาอ่อน ป.5 ยอแซฟวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2240 เด็กหญิง สุพชิญา ศรีดี ป.4 ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2241 เด็กหญิง สุพชิา บุญเขียน ป.2 วัดพนมพนาวาส อิสระ



2242 เด็กหญิง สุภนิชา  บุญขัง ป.3 รร.ชุมชนประชาสามัคคี ค่านิยม  12  ประการ
2243 เด็กหญิง สุภักษร  แก้วถม ป.2 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
2244 เด็กหญิง สุภัชชา รอดเหลือ ป.5/1 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2245 เด็กหญิง สุภัชชา หล่ิมน้อย ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2246 เด็กชาย สุภัทร หัตถาจารย์ ป.3 ร.ร.จดัสรร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2247 เด็กหญิง สุภัทรา พลายจมุพล ป.4 บ้านหัวถนน ประชาคมอาเซียน( AC )
2248 เด็กหญิง สุภัสราภรณ์ ขันชาร ป.6 ร.ร.บ้านดาดทองเจริญ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2249 เด็กหญิง สุภัสสร สีสัน ป.4 ร.ร.วัดจกัวรรดิ อิสระ
2250 เด็กหญิง สุภัสสรา ค าภากุล ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ AC ประชาคมอาเซียน
2251 เด็กหญิง สุภาพร ต้ังตรงทรัพย์ ป.6 รังษีวิทยา ประชาคมอาเซียน( AC )
2252 เด็กหญิง สุภาพร บรรเทา ป.3 บ้านเนินพยอม เกษตรและฟาร์มโคนม
2253 เด็กหญิง สุภาภรณ์  คงชาตรี ป.3 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2254 เด็กหญิง สุภาภรณี โปราหาร์ ป.4 วัดหนองปลากะด่ี เกษตรและฟาร์มโคนม
2255 เด็กหญิง สุภาลินี  หัดรัดไชย ป.4/2 รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา AC ประชาคมอาเซียน
2256 เด็กหญิง สุภาวดี ผจงศิลป์ ป.3 รร.อนุบาลธนัญญา เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2257 เด็กหญิง สุภาวิตา อาจหาญ ป.4
2258 เด็กหญิง สุภาศร ดีภักด์ิ ป.6/2 ร.ร.เคียวน า ค่านิยม12ประการ
2259 เด็กหญิง สุภาสินี ดวงแก้ว ป.3 รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2260 เด็กหญิง สุภิชญา บุญหล า ป.3 วัดพนมพนาวาส อิสระ
2261 เด็กหญิง สุมัชญา ค าอ่อง ป.6 อนุบาลแพร่ ประชาคมอาเซียน( AC )
2262 เด็กหญิง สุมิตา  ธรรมปิยะ ป.3 รร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2263 เด็กชาย สุรไกร พมิพเ์นตร ป.5 วัดหนองแก อิสระ



2264 เด็กชาย สุรเดช ดงน้อย ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2265 เด็กชาย สุรพชิาญ จนัทร์ศิริ ป.4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2266 เด็กชาย สุรสิทธิ ์ศรีชาติ ป.6 ร.ร.น้ าพอง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2267 เด็กหญิง สุรัชนา สวนสุวรรณ ป.5/3 รร.วัดคูยาง อิสระ
2268 เด็กหญิง สุรัตนวดี รอดกสิกรรม ป.5/6 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2269 เด็กชาย สุรัติ หลิมศิริวงศ์ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2270 เด็กชาย สุริยะ มะลิแย้ม ป.4 อนุบาลธนัญญา ค่านิยมไทย 12 ประการ
2271 เด็กชาย สุริยา คารมหวาน ป.5/2 ร.ร.รวมบันฑิตศึกษา ค่านิยม12ประการ
2272 เด็กหญิง สุริยา ผิวอ่อน ป.6 ร.ร.บ้านวังโพธิ์ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2273 เด็กหญิง สุรีรัตน์ บัวลา ป.2 รร.วัดสว่างอารมณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2274 เด็กหญิง สุรีรัตน์ บัวลา ป.2 รร.วัดสว่างอารมณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2275 เด็กหญิง สุรุกัณฑ์ ชูด า ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2276 เด็กหญิง สุวพชัร กิฬา ป.3 บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2277 เด็กหญิง สุวภัทร  น้อยฉลาด ป.2 รร.วัดสว่างอารมณ์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2278 เด็กหญิง สุวภัทร จนัทร์มีชัย ป.1/4 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2279 เด็กชาย สุวรรณ ศริอาษา ป.2 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2280 เด็กชาย สุวรรณภูมิ นิ่มละม่อม ป.4 นานาชาติตากสสิน เกษตรและฟาร์มโคนม
2281 เด็กหญิง สุวรรณี ทามี ป.5 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
2282 เด็กหญิง สุวลี สุวรรณพนัธ์ ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม อิสระ
2283 เด็กชาย สุวิฐจกัชณ์ ภักดีวิบูลย์ ป.2/6 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2284 เด็กหญิง สุวิภา  อินทร์ศมี ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2285 เด็กหญิง สุวิษา ผิวอ่อน ป.6 บ้านวังโพธิ์ ประชาคมอาเซียน( AC )



2286 เด็กหญิง สุศรา กล่ินเจริญ ป.6 ร.ร.วัดมะกอกงอ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2287 เด็กชาย เสถียร มิคแสง ป.2 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรและฟาร์มโคนม
2288 เด็กหญิง เสาวณีย์ ขม่ าเวช ป.5 เทศบาล6(วัดเมืองยะลา) ประชาคมอาเซียน( AC )
2289 เด็กหญิง เสาวนี ขันทะเสน ป.2 รร.วัดบางเสือ อิสระ
2290 เด็กหญิง เสาวนี ขันทะเสน ป.2 ร.ร.วัดบางหัวเสือ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2291 เด็กหญิง เสาวรส ห้วยศิลา ป.6/4 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายอิสระ
2292 เด็กหญิง เสาวลักษณ์  อ่อนส้มกิจ ป.1/3 รร.วัดบางไผ่นารถ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2293 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ถนอมวรกุล ป.6 โรงเจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์7 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2294 เด็กชาย แสนชัย  คงเถื่อน ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2295 เด็กหญิง แสนดี  พลหาญ ป.3 รร.วัดจกัรวรรดิ ค่านิยม  12  ประการ
2296 เด็กหญิง โสธิดา ทาค าสี ป.6 ร.ร.ชุมชนดูนสาด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2297 เด็กหญิง โสภิตนภา แย้มวงษ์ ป.5 บ้านโพธิศ์รี ค่านิยมไทย 12 ประการ
2298 เด็กหญิง โสริยา ธุระ ป.6 ร.ร.นิยมสร้างตนเองกิ่วลม.1 ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2299 เด็กหญิง หงส์หยก ภู่แย้ม ป.4 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2300 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แย้มใย ป.5 เทศบาลวัดไทยชุมพล เกษตรและฟาร์มโคนม
2301 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุดเฉลียว ป.4 บ้านบางแก้ว เกษตรและฟาร์มโคนม
2302 เด็กหญิง หยดน้ า อยู่ผาสุข ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
2303 เด็กหญิง หยาดฟา้ แสงโสภา ป.4 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2304 เด็กหญิง หวาน  เวียงเสวก ป.5/1 รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง AC ประชาคมอาเซียน
2305 เด็กหญิง หสรถ เบี้ยบังเกิด ป.1/1 รร.อัสสัมชัญธบุรี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2306 เด็กชาย อชิตพล อ้อยหวาน ป.4 ร.ร.ลูกรักป่าแดด อิสระ
2307 เด็กหญิง อชิรญา สีพนั ป.3 ชินวร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



2308 เด็กหญิง อชิรญา อัตถศาสตร์ ป.1 รร.มาร์มาร่าวิชัยวิทยา AC ประชาคมอาเซียน
2309 เด็กชาย อชิรวิชย์ อ่อนมล ป.4 ร.ร.วัดบ้านทึง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2310 เด็กชาย อชิรวิทย์  ช่วยเรือง ป.2 รร.บ้านถนนงาม AC ประชาคมอาเซียน
2311 เด็กชาย อดศักด์ิ นากลม ป.5 วัดดีหลวงนอก อิสระ
2312 เด็กหญิง อดัมศิริ ประชานันท์ ป.6 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชาคมอาเซียน( AC )
2313 เด็กชาย อดิมุข ศรีวัฒนางกูร ป.5 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2314 เด็กชาย อดิศร พมิพาสวรรค์ ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
2315 เด็กชาย อดิศักด์ิ ผ่องพนัธ์ ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2316 เด็กชาย อดิศักด์ิ ผิวค า ป.5 ร.ร.สรีพรรณสันตาพนาฝาย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2317 เด็กหญิง อติกานต์ แสงโชติ ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2318 เด็กหญิง อทิตยา ขวัญนา ป.6 เทศบาลวัดนิโครธาราม ค่านิยมไทย 12 ประการ
2319 เด็กหญิง อทิตยา ทองนาค ป.4 วิชชูทิศ ค่านิยมไทย 12 ประการ
2320 เด็กชาย อนพชั กล่อมสมร ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2321 เด็กชาย อนวรรษ สุขตระกูล ป.4 วิชูทิศ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2322 เด็กชาย อนวัช ยินดี ป.6 วัดทองใน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2323 เด็กหญิง อนัญญา ข าคมกูล ป.5/3 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อิสระ
2324 เด็กหญิง อนัญญา พพิฒัน์พวงทอง ป.1 ร.ร.สุขฤทัย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2325 เด็กหญิง อนัญญา แม้นพมิพ์ รร.อนุบาลจอมจติ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2326 เด็กหญิง อนันตา แสนเยีย ป.6 ไกรอ านวยวิทยา อิสระ
2327 เด็กหญิง อนามิกา บุญภาย ป.4 เทศบาลวัดสระทอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2328 เด็กชาย อนุชา ยอดไธสง ป.5 ร.ร.เลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2329 เด็กชาย อนุเดช  ศรัทธาธรรม ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน



2330 เด็กหญิง อนุตตรีย์ ขุมทอง ป.2/2 รร.สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2331 เด็กหญิง อนุธิดา ชิตชัยภูมิ ป.6 บ้านหนองปอ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2332 เด็กชาย อนุพฒั ปั้นสวัสด์ิ ป.6 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2333 เด็กชาย อนุภัทร์ ภิรมย์รักษ์ ป.6 เทศบาลวัดนิโครธาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
2334 เด็กชาย อนุภัทร มามาตร ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2335 เด็กชาย อนุภัทร เสนาโนฤทธิ์ ป.6 ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2336 เด็กชาย อนุรักษ์ ศรีเพง่ ป.5 ร.ร.องค์การอุตสากรรมป่าไม้ ๒ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2337 เด็กชาย อนุวงศ์ ฝ่ายสิงห์ ป.4 ร.ร.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2338 เด็กชาย อนุวัฒน์ เขตย่านยาว ป.6 วัดช่องนนทรี เกษตรและฟาร์มโคนม
2339 เด็กชาย อนุวัฒน์ เชียงสา ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2340 เด็กชาย อนุวัฒน์ ดิลกภพ ร.ร.บ้านวังเกิ้ง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2341 เด็กชาย อนุสรณ์ ชาวบางมอญ ป.5 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2342 เด็กหญิง อนุสรา เรียงสุข ป.6 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2343 เด็กหญิง อภัชรา โพอุไร ป.6 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2344 เด็กหญิง อภิชญา บุสุวะ ป.2 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
2345 เด็กหญิง อภิชญา บุสุวะ ป.1 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย AC ประชาคมอาเซียน
2346 เด็กหญิง อภิชญา มาไธสง ป.6 ร.ร.ลูกรักป่าแดด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2347 เด็กหญิง อภิชญา วากุลวงศ์ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2348 เด็กหญิง อภิชญา อนันต์นรานนท์ ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เกษตรและฟาร์มโคนม
2349 เด็กชาย อภิชาติ ชาติกล้า ป.6 บ้านทุ้งเอี้ยงสามัคคี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2350 เด็กหญิง อภิญญา ภู่สอาด ป.4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกษตรและฟาร์มโคนม
2351 เด็กหญิง อภิญญา ยุบุญชู ป.4 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎ์ผดุง ประชาคมอาเซียน( AC )



2352 เด็กชาย อภินันท์  ค าแฝง ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2353 เด็กชาย อภินันท์ ค าดี ป.5 ร.ร.บ้านหนองบัวเย็น อิสระ
2354 เด็กชาย อภิรักษ์ สุทธิประภา ป.6 ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2355 เด็กชาย อภิรักษ์ แสงพะลา ป.6 ร.ร.ชุมชุนประชาสามัคคี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2356 เด็กชาย อภิรัตน์ ป.6 ร.ร.บ้านแหลมหอย อิสระ
2357 เด็กชาย อภิรัตน์ เลิศจริานุวัฒน์ ป.6 ร.ร.บ้านแหลมหอย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2358 เด็กชาย อภิวัฒน์  ดอนจนัทร์ไพร ป.2 รร.บ้านเขาหัวช้าง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2359 เด็กชาย อภิวัฒน์ งามงอน ป.4 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2360 เด็กชาย อภิวิชญ์  เกื้อสกุล ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
2361 เด็กชาย อภิวิชญ์ ธรรมค้า ป.4 ร.ร.เลิศหล้า เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2362 เด็กหญิง อภิสรา จารวรรณ ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2363 เด็กหญิง อภิสรา พลอาจ ป.5 เกษตรและฟาร์มโคนม
2364 เด็กหญิง อมร อู่แดง ป.5 ร.ร.วัดศรีดอนชัย ค่านิยม12ประการ
2365 เด็กชาย อมรเทพ สมประสงค์ ป.3 บ้านโพธิศ์รี เกษตรและฟาร์มโคนม
2366 เด็กหญิง อมรรัตน์ จ าปาง ป.6 ร.ร.บ้านท่าหลุกสันทราย ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2367 เด็กหญิง อมรรัตน์ เรืองโรจน์ ป.6 ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2368 เด็กหญิง อมลรดา ศรีพลาวัฒน์ ป.6 ลูกรักป่าแดด อิสระ
2369 เด็กหญิง อมลวรรณ แจม่แจง้ ป.4 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2370 เด็กหญิง อรกมล ภู่สงค์ ป.6 เพช็ระศึกษา เกษตรและฟาร์มโคนม
2371 เด็กหญิง อรกานต์  โพธิน์้ าซับ ป.1 รร.บ้านถนนงามมิตรภาพ27 AC ประชาคมอาเซียน
2372 เด็กหญิง อรจริา เถือนโยธา ป.2 บ้านค าคร่ึง เกษตรและฟาร์มโคนม
2373 เด็กหญิง อรชพร จงสุข ป.3 รร.มาร์มาร่าวิชัยวิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



2374 เด็กหญิง อรชา พรมเวียง ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2375 เด็กหญิง อรชิสา  บุญชู ป.2 รร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2376 เด็กหญิง อรไท จนัทร์ทอง ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2377 เด็กหญิง อรนภา ต้นใส บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซียน( AC )
2378 เด็กหญิง อรนภา ละอองเอี่ยม ป.6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2379 เด็กหญิง อรนภา ละอองเอี่ยม ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกแก้วบัว ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2380 เด็กหญิง อรนิชา บุญคง ป.6 ร.ร.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง อิสระ
2381 เด็กหญิง อรปรีญา เชื้อนุ่น ป.6 ปรียาโชติ ประชาคมอาเซียน( AC )
2382 เด็กชาย อรรถนนท์  เรืองสม ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
2383 เด็กชาย อรรถพร พรรณขาม ป.6 วัดทองใน เกษตรและฟาร์มโคนม
2384 เด็กชาย อรรถวิท โสนน้อย ป.6 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2385 เด็กหญิง อรรวินท์ ปั้นงาม ป.4 พรประสาทวิทยา อิสระ
2386 เด็กหญิง อรวี ศรีพรมทอง ป.6 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
2387 เด็กหญิง อรอนงค์ สุขธรณ์ ป.5 ร.ร.เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) อิสระ
2388 เด็กหญิง อรอนงศ์ พมิพพ์นัธ์ ป.6 ร.ร.ดอนตาลดงบังวิทยา อิสระ
2389 เด็กหญิง อรอัญญา บุษปะบุตร ป.4 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ เกษตรและฟาร์มโคนม
2390 เด็กหญิง อรอุมา นรสิงห์ ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2391 เด็กหญิง อรัชพร วงค์ชัยชะนะ ป.5 บ้านดู่ ประชาคมอาเซียน( AC )
2392 เด็กหญิง อรัญญา แซ่ล้อ ป.4 ร.ร.สรีพรรณสันติภาพนาฝาย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2393 เด็กหญิง อราชดา ทิมเทียม ป.4 อนุบาลตากสิน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2394 เด็กหญิง อริญา แสนบุตร ป.5 บ้านแหลมหอย อิสระ
2395 เด็กหญิง อริยา ผลทิพย์ ป.4 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )



2396 เด็กหญิง อริศสา หนูเรือง ป.4 เทศบาลวัดนิโครธาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
2397 เด็กหญิง อริษา  ธรรมรังษี ป.3/3 รร.ยอแซฟวิทยา อิสระ
2398 เด็กหญิง อริษา  สภาจติร ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2399 เด็กหญิง อริสรา ฉิมแก้ว ป.4 ร.ร.วัดไทรใหญ่ อิสระ
2400 เด็กหญิง อริสรา พรหมแก้ว ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2401 เด็กหญิง อริสา สุขขวัญ ป.6 ร.ร.บ้านเนินศาลา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2402 เด็กหญิง อรุณี ทองเพง็ ป.5 ร.ร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม.1 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2403 เด็กชาย อลังกต พกัตร์เพยีงจนัทร์ ป.4 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี อิสระ
2404 เด็กหญิง อลิชา ประเสริฐกิจ ป.6 วัดไทร อิสระ
2405 เด็กหญิง อสรีย์ญา แตงเกิด ป.2 รร.อนุบาลโรจนวิทย์ ค่านิยม  12  ประการ
2406 เด็กหญิง อักษรสวรรค์ โพธิช์ุ่ม อิสระ
2407 เด็กชาย อัครดนัย  กรัดจนิดา ป.1/1 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2408 เด็กชาย อังครัช กมลสุโกศล ป.4 พรประสาทวิทยา เกษตรและฟาร์มโคนม
2409 เด็กหญิง อังศุธร คล้ายสุบรรณ ป.6 วัดดอนตาจนี ประชาคมอาเซียน( AC )
2410 เด็กหญิง อัจฉราพร วงษ์สวัสด์ิ ป.5 ดาราสมุทร นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2411 เด็กหญิง อัชฎาพร ศรชัย ป.6
2412 เด็กหญิง อัญชิสา ทวีกิจ ป.6 ร.ร.บ้านวังเกษตร ค่านิยม12ประการ
2413 เด็กหญิง อัญชิสา นามสกุล ป.5 ร.ร.พรประสาทวิทยา อิสระ
2414 เด็กหญิง อัญฑิชา รัตนธรรม ป.4/1 ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม อิสระ
2415 เด็กหญิง อัญรัตน์ เรืองเดช ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ อิสระ
2416 เด็กชาย อัฏธรายุทธ จ าปามี ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2417 เด็กหญิง อัฐภิญญา  ครุธสุวรรณ์ ป.3/1 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกร เกษตรกรและฟาร์มโคนม



2418 เด็กชาย อัฐวุฒิ ทรงผัก บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ประชาคมอาเซียน( AC )
2419 เด็กชาย อัตพล หน่วยบียว ป.4 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เกษตรและฟาร์มโคนม
2420 เด็กหญิง อันชณา  สวนเนี่ยว ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
2421 เด็กหญิง อัปสรสวรรค์ นวลทิม ป.5 ร.ร.บ้านปลักไม้ด า อิสระ
2422 เด็กหญิง อัมพร เตชะเลิศพนา ป.5 ร.ร.เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์3 อิสระ
2423 เด็กหญิง อัมพชุินี จนัทจติต์ ป.5 บ้านหนองคูไชยหนองขาม ประชาคมอาเซียน( AC )
2424 เด็กชาย อัยการ ลิสิ ป.3 บ้านหนองพงัพวย ประชาคมอาเซียน( AC )
2425 เด็กชาย อัศนัย  จนัทร์เพญ็ ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง อิสระ
2426 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ  เล็กสาลี ป.2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2427 เด็กชาย อัษฤาวุธ ป.5/3 ร.ร.วัดคูยาง อิสระ
2428 เด็กชาย อัสกร พรหมพงั ป.5 นิคม1 อิสระ
2429 เด็กชาย อัสชัย แผ่นสุวรรณ์ ป.3/1 รร.อนุบานานาชาติตากสินบ้าน อิสระ
2430 เด็กหญิง อัสมา สุนันทวงศ์ ป.4 บ้านท่ามะปราง อิสระ
2431 เด็กหญิง อาจารี เอี่ยมสอาด ป.6 ร.ร.อนุบาลแพร่ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2432 เด็กชาย อาณัติ มะธิปิไข ป.3 บ้านหนองคูไชยหนองขาม เกษตรและฟาร์มโคนม
2433 เด็กชาย อาทิตย์  ชูมา ป.3 รร.เทศบาล4(วัดโพธาส) เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2434 เด็กชาย อาทิตย์ เถียรนอก ป.5 ร.ร.บ้านโสกจานนาดี อิสระ
2435 เด็กชาย อาทิตย์ พศิวงษ์ ร.ร.วัดบ้านทึง อิสระ
2436 เด็กชาย อาทิตย์ เลาลี ป.6 บ้านกองแหะ ประชาคมอาเซียน( AC )
2437 เด็กหญิง อาทิตย์ เหลาพร ป.4/5 ร.ร.น้ าพอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2438 เด็กหญิง อาทิตย์ยา  สังข์ศิริ ป.2/1 รร.วัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ AC ประชาคมอาเซียน
2439 เด็กหญิง อาทิตยา  ทองเกตุ ป.3 รร.บ้านเขาหัวช้าง AC ประชาคมอาเซียน



2440 เด็กหญิง อาทิตยา  ศรีเรืองรัตน์ ป.3 รร.บ้านแหลมหอย อิสระ
2441 เด็กหญิง อาทิมา รัตนะ ป.5 ร.ร.บ้านเลิงแฝกแก้วบัว ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2442 เด็กหญิง อาธิตยา ทอดแสน ป.5 บ้านหนองปอ อิสระ
2443 เด็กชาย อานน ยุพล ป.1 ร.ร.บ้านสระสิงห์โต นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2444 เด็กชาย อานนท์ หล่ิมน้อย ป.6 ร.ร.บ้านหนองพงัพวย เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2445 เด็กชาย อานัส จอกลอย ป.6/1 ร.ร.วัดช่องนนทรี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2446 เด็กชาย อานัส สวัสดี ป.6 ชุมพลสวรรค์วิทยา นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2447 เด็กชาย อาบีดีน อาเกะ ป.6 บ้านต้นหยี อิสระ
2448 เด็กหญิง อาภัสรา บุญมัง่ ป.2 บ้านเนินศาลา เกษตรและฟาร์มโคนม
2449 เด็กชาย อายุ  เตชะเลิศพนา ป.3 รร.เจา้พอ่หลวงอุปถัมภ์ อิสระ
2450 เด็กหญิง อารดา ชาญฉลาด ป.4 บ้านยางงาม อิสระ
2451 เด็กหญิง อารดา ผิวสะอาด ป.5 ร.ร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
2452 เด็กหญิง อารยา  สีเขียวสด ป.1/2 รร.บ้านโพธิศ์รี AC ประชาคมอาเซียน
2453 เด็กหญิง อารยา กาฬภักดี ป.6 ร.ร.บ้านลาด อิสระ
2454 เด็กหญิง อารยา แก้วมีสี ป.4 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2455 เด็กหญิง อารยา ทองพลู ป.6 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม เกษตรและฟาร์มโคนม
2456 เด็กหญิง อารยา นาราคราม ป.6 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ๙ อิสระ
2457 เด็กหญิง อารยา ปุราตาน ป.5 ล าพะอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2458 เด็กหญิง อารยา พฤกษ์ธาดาชัย ป.3 ร.ร.บ้านโพธิศ์รี เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2459 เด็กหญิง อารยา แพง่สองคร ป.5/1 ร.ร.สุดารัตน์วิทยาคม เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2460 เด็กหญิง อาริษา ชาวกะตะ ป.6 ร.ร.บ้านเลิงแฝกแก้วบัว ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2461 เด็กหญิง อารียา เจตมาศ ป.6 ร.ร.วัดทองใน เกษตรกรและฟาร์มโคนม



2462 เด็กหญิง อารียา อารีเอื้อ ป.2 เทศบาลต าบลแวงน้อย ประชาคมอาเซียน( AC )
2463 เด็กหญิง อารีรัตน์ ยามรัมย์ ป.6/1 ร.ร.ชุมชนบ้านดอนซาด เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2464 เด็กหญิง อาลียา แก้วเกาะสบ้า ป.6 ร.ร.วัดล าใหม่ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2465 เด็กหญิง อาลียา เซะบิง ป.6 ร.ร.วัดล าใหม่ เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2466 เด็กหญิง อาลียา เซ่ะบิง ป.6 ร.ร.วัดล าใหม่ ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2467 เด็กหญิง อาวีวา เกียท ป.4/1 ร.ร.พทุธิโศภน อิสระ
2468 เด็กชาย อิฐ อนุมาศ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55 นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2469 เด็กชาย อิทธิพล อังกุลดี ป.3 บ้านโพธิศ์รี ประชาคมอาเซียน( AC )
2470 เด็กชาย อิทธิพทัร์ เดชเสารีแก้ว ป.6 สอนเด็กสันก าแพง เกษตรและฟาร์มโคนม
2471 เด็กชาย อิสรพงษ์ ค าแก้ว ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2472 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ พั้วลี ป.4 บ้านวังวน อิสระ
2473 เด็กหญิง อิสริยากรณ์ เชื้อไทย ป.4 สุขฤทัย เกษตรและฟาร์มโคนม
2474 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์  สิริกรรมกรณ์ ป.1/2 อิสระ
2475 เด็กหญิง อิสรีย์ ปัญญาค า ป.4 ร.ร.เลิศหล้า นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2476 เด็กชาย อุดมพร พนันาวา ป.3 ชุมชนย้านซาด ประชาคมอาเซียน( AC )
2477 เด็กหญิง อุบลวรรณ ประกิจรัมย์ ป.6 วัดดอนตาจนี อิสระ
2478 เด็กหญิง อุรัสยา แก้วยศ ป.4 อนุบาลแพร่ อิสระ
2479 เด็กชาย เอกธนตนนท์ แตงเกิด ป.3 รร.อนุบาลโรจนวิทย์ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2480 เด็กชาย เอกภพ ราชสีห์ ป.5 รร.บ้านวังเกิ้ง เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2481 เด็กชาย เอกราช เข็มเพช็ร ป.5 ร.ร.วัดบ้านทึง อิสระ
2482 เด็กชาย เอนกชิพล  กล่ินสุคนธ์ ป.3 รร.บ้านดาดทองเจริญ อิสระ
2483 เด็กหญิง เอมมีร่ี กฤษมณี ป.4 แสงหิรัญ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข



2484 เด็กหญิง เอวิกา ตาหลวงมาตะ ป.4/2 ร.ร.รวมบันฑิตศึกษา ค่านิยม12ประการ
2485 เด็กหญิง แองเจลิน่า ฟู ป.2 สุขฤทัย นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข
2486 เด็กหญิง แอน ลูกหมิอง ป.4 ชุมชนบ้านเมืองงาย เกษตรและฟาร์มโคนม
2487 เด็กหญิง ไอร์รดา อาบู ป.5 ร.ร.สวรรค์วิทยาคาร เกษตรกรและฟาร์มโคนม
2488 เด็กชาย ฮาริฟ บากา ป.3 รร.บ้านต้นหยี อิสระ
2489 เด็กหญิง ฮาวา จะปะกิยา ป.6/1 ร.ร.ศรีทักษิน ประชาคมอาเซ่ียน (AC)
2490 เด็กชาย ฮาวารีย์  สาและ ป.3 รร.บ้านต้นหยี อิสระ

เงือ่นไขในกำรรบัรำงวัล
1. ได้รับรางวัลนมโรงเรียนคนละ 1 ลัง ทางทีมงานจะจดัส่งไปให้น้องๆ ยังโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา เดือนพฤศจกิายน 2559

2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด

3. หากมีข้อสงสัยติดต่อกองการประกวด School Milk Art Contest 2016 โทร. 081-357-6958


