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1 เด็กหญิง ชลิตา  พูลสวสัดิ ์ ป.5 โรงเรียนวิชูทิศ  กรุงเทพฯ ค่านิยม 12 ประการ 
2 เด็กหญิง ทัศนีย์  อินเมฆ ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว จ.ก าแพงเพชร ค่านิยม 12 ประการ 

3 เด็กชาย วิภาวัช  ขจรเดชวนา ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก ค่านิยม 12 ประการ 
4 เด็กหญิง สริิลักษณ์  มิตระ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 จ.กาญจนบุร ี ค่านิยม 12 ประการ 
5 เด็กหญิง กัณทมิา  ทองแท่ง ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 จ.นครปฐม ค่านิยม 12 ประการ 
6 เด็กหญิง ดาราได  จงจีระ ป.4 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังบสรรค ์ จ.ภูเก็ต ค่านิยม 12 ประการ 
7 เด็กชาย ศุภกฤต  นิลนลิน้อย ป.5 โรงเรียนวดับุณฑริการาม จ.สุราษฎร์ธาน ี ค่านิยม 12 ประการ 
8 เด็กหญิง ประภสัสร  แจ่มประภาพร ป.4 โรงเรียนวดัจันทรส์โมสร กรุงเทพฯ ค่านิยม 12 ประการ 
9 เด็กหญิง สริิรัช  รัตตมณ ี ป.4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง ค่านิยม 12 ประการ 

10 เด็กหญิง นิตา  ศรีวรขันธุ ์ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ ่ จ.จันทบุร ี ค่านิยม 12 ประการ 
11 เด็กหญิง นวนันท์   อยู่เมือง ป.6 โรงเรียนวดันางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) จ.สมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน (AC) 

12 เด็กชาย ธนาธร  บุญส าราญ ป.6 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ ์ กรุงเทพฯ ประชาคมอาเซียน (AC) 
13 เด็กหญิง ปพิชญา  สังข์นาค ป.6 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน ประชาคมอาเซียน (AC) 

14 เด็กหญิง ญาโนบล ทิพย์อักษร ป.5 โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุร ี ประชาคมอาเซียน (AC) 
15 เด็กหญิง  อรอุมา  กองเขียว ป.4-6 โรงเรียนบ้านชาน จ.พิษณุโลก ประชาคมอาเซียน (AC) 

16 เด็กชาย ธรณินทร์ บุญล  าเลิศ ป.6 โรงเรียนวดัไทร(สินศึกษาลัย) จ.นครปฐม ประชาคมอาเซียน (AC) 
17 เด็กหญิง ศิรภิิรมณญ์า เลี ยงน่ิม ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิรารมอุทิศ จ.พิษณุโลก ประชาคมอาเซียน (AC) 
18 เด็กหญิง ธนภรณ์ ถมปดั ป.4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระแก้ว ประชาคมอาเซียน (AC) 
19 เด็กหญิง เพชรรตัน์  คงเพิ่มพูล ป.6 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ ์ กรุงเทพฯ ประชาคมอาเซียน (AC) 
20 เด็กหญิง กัญญาภัค  มณีวงษ์ ป.5 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง จ.ศรีสะเกษ ประชาคมอาเซียน (AC) 

21 เด็กหญิง อชิรญา เสาเวยีง ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรและฟาร์มโคนม 
22 เด็กหญิง พรพรรณ  วัตถุนดั ป.6 โรงเรียนวดัภาษ ี กรุงเทพฯ เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

23 เด็กหญิง สุวนันท์  แสงศร ี ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม 
24 เด็กชาย ชณาธิป  นงคมณีกลุ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 10  จ.สระบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคนม 
25 เด็กหญิง ฐนิษฐา  สมศักดิ ์ ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4(ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) จ.พะเยา เกษตรกรและฟาร์มโคนม 
26 เด็กหญิง วิรศรา  ศรลีาศักดิ ์ ป.4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

27 เด็กหญิง หมวย  ในวรรณ ์ ป.4 โรงเรียนวดันันทาราม จ.เชียงใหม่ เกษตรกรและฟาร์มโคนม 
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28 เด็กหญิง กรวภิา  วิปุลพงษ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี จ.ชลบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

29 เด็กชาย ธีร์ธวัช  บุญสรรค ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ..สระแก้ว เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

30 เด็กหญิง ณัฐธยาน์  ศรีปะโค ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี จ.ชลบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

31 เด็กหญิง นันท์นภสั  สิทธิเสนา  ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

32 เด็กหญิง นภสร  สินันตา  ป.6 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

33 เด็กหญิง ภมีเดช  สีหราช ป.6 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

34 เด็กหยิง รดาณัฐ  หาญวงษ์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

35 เด็กหญิง ดาวประดบัใจ วงษ์ประเสริฐ ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี จ.ชลบุร ี นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

36 เด็กหญิง สริณรัตน์  ชัยดุษฏีกลุ ป.6 โรงเรียนจันทรวิทยา กรุงเทพฯ นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

37 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ช่ืนมนัส ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4(เชาวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

38 เด็กชาย มงคล ใจสะอาด  ป.5 โรงเรียนบ้านสามแยกน  าเย็น จ.ระยอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

39 เด็กหญิง กมลเนตร  ค ากลอง ป.5 โรงเรียนบ้านไทยสามัคค ี จ.สระแก้ว นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

40 เด็กหญิง สาธินี  พลเยี่ยม ป.6 โรงเรียนบวรรตันศาสตร ์ จ.ระยอง นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

41 เด็กหญิง กัญญาวีร์  แก่นจันทร ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร ่ จ.แพร ่ เปิดกว้างอย่างอิสระ 

42 เด็กหญิง ธารารัตน์  อัศวะภมู ิ ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) จ.สุโขทัย เปิดกว้างอย่างอิสระ 

43 เด็กหญิง จิตตาภา  เพ็ชรร์ัตน์  ป.5 โรงเรียนนฤมลทิน กรุงเทพฯ เปิดกว้างอย่างอิสระ 

44 เด็กหญิง สริภัทร  นวลแก้ว ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค ์ จ.ภูเก็ต เปิดกว้างอย่างอิสระ 

45 เด็กหญิง เบญจวรรณ  เทวะ  ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดกว้างอย่างอิสระ 

46 เด็กหญิง ธัญญาพร  วงศ์หลวง ป.6 โรงเรียนนคิมสร้างตนเองกิ่วลม 1 จ.ล าปาง เปิดกว้างอย่างอิสระ 

47 เด็กชาย ภีมเดช  สีหราช ป.6 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน เปิดกว้างอย่างอิสระ 

48 เด็กชาย ณัฐวุฒิ (ไมม่ีนามสกุล) ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก เปิดกว้างอย่างอิสระ 

49 เด็กหญิง จิดาภา  สกลุอ๊อด ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่  จ.แพร ่ เปิดกว้างอย่างอิสระ 

50 เด็กชาย ทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูม ิ ป.5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอปุถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต เปิดกว้างอย่างอิสระ 

51 เด็กหญิง ภัทรภร  ธนัทวรวาณิชกุล ป.3 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน ค่านิยม 12 ประการ 

52 เด็กชาย เฉลมิ  โพธิ์น้อย ป.2 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์ จ.สระบุร ี ค่านิยม 12 ประการ 

53 เด็กหญิง อมรรัตน์  จันทร์งาม ป.2 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคค ี จ.ก าแพงเพชร ค่านิยม 12 ประการ 

54 เด็กหญิง รตันพร  อ่ าธูป ป.2 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคค ี จ.ก าแพงเพชร ค่านิยม 12 ประการ 
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55 เด็กชาย บุญยกร  โพธิกร ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด ค่านิยม 12 ประการ 

56 เด็กหญิง วิลาสินี  โจทย์จันทร ์ ป.2 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์ จ.สระบุร ี ค่านิยม 12 ประการ 

57 เด็กหญิง ภวสิรา  ธรรมธีโร ป.3 โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพฯ ค่านิยม 12 ประการ 

58 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ป.3 โรงเรียนบ้านศิลปะ จ.อุดรธาน ี ค่านิยม 12 ประการ 

59 เด็กหญิง ไปรยา  เกิดแก้ว ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคค ี จ.ก าแพงเพชร ค่านิยม 12 ประการ 

60 เด็กหญิง อินทุอร  พิมพเนตร ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จ.ประจวบครีีขันธ ์ ค่านิยม 12 ประการ 

61 เด็กหญิง มูษีเราะห์  เอี่ยมส าราญ ป.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จ.สมุทรปราการ ประชาคมอาเซียน (AC) 
62 เด็กหญิง พิกุล  นิธิศิรภิัค ป.3 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จ.ล าปาง ประชาคมอาเซียน (AC) 

63 เด็กหญิง กัญญาวีร์  สุทธิสนธิ์ ป.3 โรงเรียนเทสบาลวัดขจรรังสรรค ์ จ.ภูเก็ต ประชาคมอาเซียน (AC) 

64 เด็กหญิง ปิยวรรณ  บุญมาก ป.4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จ.ปทุมธานี ประชาคมอาเซียน (AC) 

65 เด็กหญิง เขมิกา  เรด ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จ.ประจวบครีีขันธ ์ ประชาคมอาเซียน (AC) 

66 เด็กหญิง กีระติ จันทภา ป.5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ ประชาคมอาเซียน (AC) 

67 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ แสนบุตร ป.5 โรงเรียนน  าพอง จ.ขอนแก่น ประชาคมอาเซียน (AC) 

68 เด็กหญิง หวาน  เวีงเสวก ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก ประชาคมอาเซียน (AC) 

69 เด็กหญิงจริาพรรณ  ชอบเดิน ป.3 โรงเรียนลูกรักปา่แดด จ.เชียงราย ประชาคมอาเซียน (AC) 

70 เด็กหญิง อารรีัตน์  ชวนยิ ม ป.2 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์ จ.สระบุร ี ประชาคมอาเซียน (AC) 

71 เด็กหญิง ชัชดาภรณ์  เทศแยม้ ป.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหินกอง จ.สระบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

72 เด็กชาย เอกธนตนันท์  แตงเกิด ป.3 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ์ จ.พิษณุโลก เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

73 เด็กหญิง บุญราศี  เอียมอารีรตัน ์ ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี จ.ชลบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

74 เด็กหญิง จีรนันท์  สุวรรณยุทธ ์ ป.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จ.สมุทรปราการ เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

75 เด็กหญิง อภิญญา  วรเกดิ ป.3 โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

76 เด็กชาย วีรภัทร  การะสัจจะ ป.3 โรงเรียนสารสาน์วิเทศบางบัวทอง จ.นนทบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

77 เด็กหญิง วรรณภัส  สมบูรณ์เพ็ง ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จ.ชุมพร เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

78 เด็กชาย ปัณณวิชญ์  บุญทว ี ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี จ.ชลบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

79 เด็กชาย อัครพล  ชาวไชย  ป.2 โรงเรียนยอแซฟวิทยา จ.จันทบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

80 เด็กชายเพทาย  พันธ์แตง ป.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหินกอง จ.สระบุร ี เกษตรกรและฟาร์มโคมนม 

      



 ชื่อ – นำมสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด หัวข้อ 

81 เด็กหญิง อรญัญิกา  แปงมา ป.1 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน นักเรียนแข็งแรงและมีความสุข 

82 เด็กหญิง อิสรีย์ญา  แตงเกดิ ป.2 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ์ จ.พิษณุโลก นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

83 เด็กหญิง รญัชิดา ณรงค์พันธ ์ ป.2 โรงเรียนวดัโคนอน กรุงเทพฯ นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

84 เด็กหญิง รตันาภรณ์  กนกทวีสวัสดิ์ ป.3 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป ์ จ.ปทุมธานี นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

85 เด็กหญิง ชินันพร  แปงมา ป.3 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

86 เด็กหญิง ปวริศา  ไกลถิ่น ป.1 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

87 เด็กชาย ณิฐิพงศ์  ลักขษร ป.3 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพฯ นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

88 เด็กชาย ประกาศิต  พิศรูป ป.1-3 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

89 เด็กหญิง นันทวัน  หงษ์ทอง ป.3 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกลุอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

90 เด็กชาย ไตรภมูิ  เกิดผล  ป.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหินกอง จ.สระบุร ี นกัเรียนแขง็แรงและมคีวามสขุ 

91 เด็กหญิง ชนินถ  คูร์ไรแนน ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เปิดกว้างอย่างอิสระ 

92 เด็กหญิง ธัญชนก  แก้วนามรินทร ์ ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.ชลบุร ี เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

93 เด็กหญิง ธาราตะวัน  ใจวังเย็น ป.3 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จ.ล าปาง เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

94 เด็กหญิง สลิล  ตั งพุ่งเกียรต ิ ป.2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค ์ จ.ภูเก็ต เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

95 เด็กชาย เกตน์ธนิน  วิถีชัย ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

96 เด็กหญิง ชนม์พรรษ์ษา  งึ มนันใจ ป.1 โรงเรียนนา่นครสิเตยีนศึกษา จ.น่าน เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

97 เด็กหญิง อธิชา  สังข์ทอง  ป.3 โรงเรียนวดัดีหลวงนอก จ.สงขลา เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

98 เด็กหญิง อมลวรรณ  ภู่แยม้ ป.3 โรงเรียนวดับางไผ่นารถ จ.นครปฐม เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

99 เด็กชาย โสภณัฐ  โหระเวส ป.3 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนสุรณ ์ กรุงเทพฯ เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

100 เด็กหญิง ศรณัย์ธร  รุ่งเรือง ป.3 โรงเรียนวดับัวหวั่น จ.นครปฐม เปิดกว้างอยา่งอิสระ 

 


