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หมายเหตุ *เครื'องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที' สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

**เครื'องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื' อง

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนบ้านหาดชะอม

1 ด.ช. ศิริพัฒน์ ยศศรี

2 ด.ช. บุญรัตน์ ขําประเสริฐ

3 ด.ช. เหมรัศมิW เพชรวิจิตร์

4 ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์หอม

5 ด.ญ. ชลดา อินทรฉัตร

6 ด.ญ. ศศิกานต์ ศรีสว่าง

7 ด.ญ. ภัทรวดี ประยูร

8 ด.ญ. ผกาวรรณ์ สิงห์สถิตย์

9 ด.ญ. นารีรัตน์ ไทรวาล

10 ด.ญ. วริศรา อําพุชินี

11 ด.ญ. ทักษอร ใจชืน̂

2 โรงเรียนบ้านหนองโมก

1 ด.ญ. หนึ' งฤทัย บินไธสง

2 ด.ช. จารุบุณณ์ ปลายไธสง

3 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ สุดตานา

4 ด.ช. จอมพล สิงหาวาสน์

5 ด.ช. นพรัตน์ พนธาจิตร์

3 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

รายชื< อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื<อการกุศล ปี 2563

ระดับประถมศึกษา / ภาคกลาง
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1 ด.ญ. พิมพ์นิภา บุญเรือง

2 ด.ญ. ณัฐนันท์ทิพย์ ตรีเนตร

3 ด.ช. พงษ์ปกรณ์ วิสิทธิวงษ์

4 ด.ญ. แพรตะวัน โคยามา

5 ด.ช. ศุทธวงค์ ปะจิรณะ

6 ด.ญ. มนัสพร บุญมาสอน

7 ด.ช. มินทดา จิตรสําราญ

8 ด.ช. อวิรุทธ์ ธัญกรรม

9 ด.ญ. ปทิตตา โพธิศูนย์

จังหวัดนครนายก

4 โรงเรียนวัดพรหมเพชร

1 ด.ญ. บัญฑิตา สมสุพรรณ

2 ด.ช. ก้องภพ วิชาบุญเลิศ

5 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติP  (กรีเมธอุทิศ)

1 ด.ช. ธนา ทองคํา

2 ด.ญ. อุษามณี เสริมงาม

3 ด.ญ. พรนภา สาทแก้ว

4 ด.ญ. วิภารัตน์ ฆ้องนอก

5 ด.ญ. เกศรินทร์ พลเสน

6 ด.ญ. อินทิรา เทพศิริ

7 ด.ญ. อมรรัตน์ บุญเลิศ

8 ด.ช. บัณฑิต นาคศรี

9 ด.ช. ประเสริฐชัย มะหะหมัด

10 ด.ช. ปิยะพงศ์ ทรัพย์ประเสริฐ

11 ด.ช. พรหมพิริยะ เรืองคล้าย
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6 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม

1 ด.ช. วายุ วงศ์วานแก้ว

2 ด.ช. ธีรศักดิW พิลาวัล

3 ด.ช. พีรศักดิW ศรีราชบัวผัน

4 ด.ญ. ปภัสสร ปุ้ยกอง

5 ด.ญ. สิรีธร อรรถารักษ์

6 ด.ช. เจริญวิทย์ เรืองหิรัญ

7 ด.ช. ก้องภิภพ แป้นแก้ว

จังหวัดนครปฐม

7 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

1 ด.ญ. ขวัญข้าว โพนรัมย์ (online)

จังหวัดนครสวรรค์

8 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

1 ด.ญ. ภฤศมาศ ศรีโชติ

2 ด.ญ. ยุพากร ทองทิน

3 ด.ช. อภิรักษ์ ทรงทอง

4 ด.ญ. นภัสสร ยะเสน

5 ด.ช. กิตติภพ อุ่นดี

9 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

1 ด.ญ. นริศรา นิสังรัมย์

2 ด.ญ. ณัฐณิชา กลิ'นหอม

3 ด.ญ. ธัญลักษณ์ โกปั^น

10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

1 ด.ช. อเนชา สินทร
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2 ด.ญ. อภิรดี วรรณศิริวิศาล

3 ด.ญ. สินิทรา ป้อมยุคล

4 ด.ญ. กฤษณา มิตรมาก

5 ด.ญ. สิริวดี ป้อมแก้ว

6 ด.ช. ตะวันฉาย อุดมศรี

7 ด.ญ. ปิยาพัชร สุขแสน

8 ด.ญ. จิรัชญา นากสุข

9 ด.ช. สราวุฒิ พลาพล

11 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํWาโพใต้

1 ด.ช. ธีรภัทร กรมไธสง

2 ด.ช. ธนดล เขตขาม

3 ด.ช. ฐิตินันท์ แซ่ตัน

4 ด.ญ. นันทพร ชื'นชม

12 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

1 ด.ญ. บุญญิสา เข้าเมือง

2 ด.ญ. ชลธิชา ศรีภูธร

3 ด.ช. ชนธรณ์ ศรีปั' นเป้า

4 ด.ช. ธนโชติ ใยหวัง

5 ด.ญ. กิ'งกมล คันธชิต

13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

1 ด.ญ. ชนิกานต์ หาญเหี^ยม

2 ด.ญ. ปณัดดา ดีพริก

3 ด.ญ. ธนาภรณ์ อายุยืน

4 ด.ญ. ทิพเกศร สุภาผล

5 ด.ญ. ณปภา เพชรรัตน์
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6 ด.ญ. พิมลรัตน์ เนยชัยภูมิ

7 ด.ญ. ธัญชนก เพราะกลาง

14 โรงเรียนบ้านคลองนํWาโจน

1 ด.ช. ธวัชชัย เทพนวล

15 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

1 ด.ช. ณัฐศาสตร์ รุ่งสันเทีi ยะ

2 ด.ช. ธนศักดิW วงวิวาห์

3 ด.ช. สาลี' สําริด

4 ด.ช. พันธวัสส์ สุดสน

5 ด.ญ. กรกช ประสาทเขตการ

6 ด.ญ. ญาณี จันทร์เอี'ยม

7 ด.ญ. สุรีรัตน์ อีอีจิมะ

16 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

1 ด.ช. วิศรุต เพ็ญจันทร์

2 ด.ญ. ภัทชราภรณ์ วิเศษสกุลวงษ์

3 ด.ญ. ปภาคุณ แก้วมณี

4 ด.ญ. ลดาวัลย์ โพธิWพิทักษ์

5 ด.ญ. ณัฐชยา รัทชนี

6 ด.ญ. บุตรษกรณ์ ฤกษ์หร่าย

7 ด.ญ. ศิรภัสสร นิยมเดช

8 ด.ญ. พิชชญา ยังฉิม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

1 ด.ญ. ปิยะมาศ บุญสาคร (online)
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18 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

1 ด.ญ. วีรประภา อิ'มเจริญ (online)

19 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)

1 ด.ช. อนันต์ ประสมทรัพย์

2 ด.ช. ณัฐวุฒิ ผลประสูตร

3 ด.ช. ธันวา ศรีอชูรส

4 ด.ช. เจนณรงค์ ผลมะตูม

5 ด.ช. มานพ เขจรรักษ์

20 โรงเรียนวัดทางยาว

1 ด.ช. จักริน แน่นหนา

2 ด.ช. อโณทัย อนุสถิตย์

3 ด.ญ. ประภากร พึ'งจันทร์

4 ด.ญ. ลลิตา ดอกไม้

21 โรงเรียนวัดสามตุ่ม

1 ด.ช. ธีรพงศ์ เกตุกาญจโน

2 ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว

22 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิP)

1 ด.ช. ณัฏฐชัย ผ่องเกตุ

จังหวัดพิจิตร

23 โรงเรียนบ้านวังพร้าว

1 ด.ช. พีรภาส เรื'องวงษ์ดี (online)

2 ด.ญ. จิรนันท์ แย้มยิม̂ (online)
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24 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

1 ด.ช. ภฤศพร ปานแอ๊ด

2 ด.ญ. ปาณิศา ขําพวง

25 โรงเรียนวัดวังหว้า

1 ด.ญ. วิภาพร แก้วใส (online)

2 ด.ญ. ภัทร์ไพลิน ยิม̂เขียว (online)

3 ด.ช. กรพิณ สนสร้อย (online)

4 ด.ญ. วรายุทธ พลรักษ์ (online)

5 ด.ช. พัสกร อิงปัญจลาภ (online)

6 ด.ญ. นิติยาภรณ์ ทองอยู่ (online)

7 ด.ช. นาดล มีรัตน์ (online)

8 ด.ช. ธีรภัทร ทองชัย (online)

9 ด.ช. ศุภนัฐ วุฒิธรรม (online)

26 โรงเรียนวัดหนองปล้อง

1 ด.ช. พงศธร พฤกษะวัน

2 ด.ญ. นุชาดา กอบเกือ̂

จังหวัดเพชรบูรณ์

27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ด.ญ. ธิดารัตน์ เจริญรุ่งเรือนกุล

2 ด.ญ. วนันทร์ แซ่ว่าง

3 ด.ญ. พลอยนํ^าเพชร หินทอง

4 ด.ญ. อารียา นะอะภัย

5 ด.ญ. ณิชนันทน์ โคแล
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จังหวัดลพบุรี

28 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย

1 ด.ช. กฤติวุฒิ แจ่มสว่าง (online)

29 โรงเรียนนิคมลํานารายณ์

1 ด.ญ. ศิรภัสสร ประโคทัง

2 ด.ญ. ภัทมล ศรีคูณ

3 ด.ญ. พิชญาพร ชูคะรัมย์

4 ด.ญ. ชาติรส บํารุงชน

30 โรงเรียนบ้านเขารวก

1 ด.ญ. กาญญาดา จีนกลาง

2 ด.ญ. สุนิสา ชัยโย

3 ด.ญ. ชลชิชา อุตรหงษ์

31 โรงเรียนบ้านซับจําปา

1 ด.ช. พรรษา อ่อนอิ'ม

2 ด.ช. ธีรพงศ์ ป๊กต๊ะ

3 ด.ช. สุชาติ พลทํา

4 ด.ช. ธิติศักดิW เพ็ชรรัตน์

5 ด.ญ. พีรภัทร อุ่นประเสริฐ

6 ด.ญ. เพ็ญพรพรรณ มุ่งกัน̂กลาง

7 ด.ญ. เสาวลักษณ์ เปียนขุนทด

8 ด.ญ. สุภัสสรา เกษี

9 ด.ญ. เจนจิรา ไชโสดา

10 ด.ญ. วรรณพร สิงห์เงิน

32 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
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1 ด.ช. พงศกร บรรทัพ

2 ด.ช. วัชรพล ค้อมสกุล

3 ด.ช. รฐนนท์ ทรัพย์วงศ์สกุล

4 ด.ญ. จิราภา ศรีสุวรรณ

5 ด.ญ. อริญา พรหมจรรณ์

6 ด.ช. คฑายุ น้อยเฉลิม

33 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

1 ด.ญ. ทรายขวัญ พุ่มพวงแก้ว

2 ด.ญ. ปัทมา ถีระแก้ว

3 ด.ญ. สุตาภัทร นกศักดา

4 ด.ช. อนุวัต อ่อนน้อม

5 ด.ช. พีรพัฒน์ ปิ' นวันนา

6 ด.ช. สุเมธ คําพิลา

7 ด.ช. ธนพล รักษาพล

8 ด.ญ. อรพรรณ ทองคํา

9 ด.ช. ปตะพี ภากระจ่าง

10 ด.ญ. ญาดา สันโดษ

11 ด.ญ. มณีวรรณ สุทธิกุล

12 ด.ญ. พิมพ์ธิดา บัญญัติ

34 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

1 ด.ญ. พัชรี ศรีสังวาลย์

2 ด.ช. สิทธิชัย บุญเลิศ

3 ด.ช. กฤติน แก้วเก็ต

4 ด.ช. ระพีพัฒน์ มีมั' งคั'ง

5 ด.ช. ธานาภรณ์ บุญอ่อน

6 ด.ช. ราชพฤกษ์ พรมนา
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35 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี (ศรีสยามอุปถัมภ์)

1 ด.ญ. มนัญชยา คําศรี

2 ด.ญ. อทิตยา หนักแน่น

3 ด.ช. ภานุวัฒน์ ทรวงถูก

4 ด.ญ. สายฝน จันทร์สิงห์

5 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ หอมชะเอม

6 ด.ญ. ภัทรวดี แพะขุนทด

36 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์

1 ด.ช. วรายุทธิW แสงจันทร์

2 ด.ญ. วรรณวิสา พิณชนะ

37 โรงเรียนบ้านบ่อคู่

1 ด.ช. ธีรภัทร ทับโพธิW

2 ด.ช. อานนท์ ศรีเดช

3 ด.ช. ธนวัฒน์ แสงจันทร์

4 ด.ช. ธนนันท์ กุลชนก

5 ด.ช. ทัตพงศ์ เชตรอด

6 ด.ช. วรวุฒิ ปานทอง

7 ด.ช. ไพบูลย์ วารีหลั'ง

8 ด.ช. ธนากร คงภิวัฒนา

9 ด.ญ. กชกร ยวงลําใย

10 ด.ญ. กมลชนก ชมกลิ'น

11 ด.ญ. ปวรรัตน์ ศรีวิเชียร

12 ด.ญ. ศิริรัตน์ พันธ์ุจันทร์

13 ด.ญ. สุชาดา กลิ'นหอม
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38 โรงเรียนบ้านบัวชุม

1 ด.ญ. ณัฐนิชา วงษ์สา

2 ด.ญ. อรปรียา โม่งแสวง

3 ด.ญ. เบญจวรรณ ศิริวัฒน์

4 ด.ช. สิทธิพล ขําอุปถัมภ์

5 ด.ช. ณรงค์ฤทธิW พุดอุบล

39 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์

1 ด.ญ. พัณฑิดา ค้าคุ้ม

40 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว

1 ด.ช. นครินทร อันชื'น (online)

2 ด.ช. เฉลิมศักดิW เอสันเทียะ (online)

3 ด.ช. ณัฐนันท์พร รอดตาเสน (online)

41 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

1 ด.ช. พงษ์ศักดิW ศรีวังพล

2 ด.ญ. พิชชาภา ปัดไทสง

42 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

1 ด.ช. ชยากร น้อยมหาพรม

2 ด.ญ. แพรวา โชติช่วง

3 ด.ญ. กานดา ชัยคิรินทร์

4 ด.ญ. คัทลียา ศรีไกรสุข

43 โรงเรียนบ้านหนองบง

1 ด.ช. ณัฐนนท์ นุ่มสนิท

2 ด.ช. วราบดินทร์ ศิริ
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3 ด.ญ. กุลจิรา ศรีทองเพชร

4 ด.ช. ธวัชชัย พูลสุข

5 ด.ญ. บุณยานุช มีดี

6 ด.ญ. ชุติมา มุงคุลแสน

7 ด.ญ. อมลรดา สนิทประโค

8 ด.ช. เด่นชัย ทวีทรัพย์

9 ด.ช. วีรภัทร ขันทอง

44 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ

1 ด.ญ. สราลีย์ ฟักงาม

2 ด.ญ. อรจิรา นาเวช

3 ด.ญ. ณัฐทริกา หมื' นเดช

45 โรงเรียนวัดบางพึ<ง

1 ด.ช. ภาคภูมิ เชือ̂พราหมณ์

2 ด.ช. เมธาสิทธิ แย้มกลิ'น

3 ด.ช. นที รัตนบัลลัง

4 ด.ญ. ธัญจิรา ประสานเสียง

5 ด.ช. สรภพ นอบน้อม

46 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ

1 ด.ญ. พิชญาภัค ทนหนองแวง

47 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

1 ด.ญ. วันวิสาข์ อ่วมภักดี

2 ด.ญ. ชนาภา ทับฤทธิW

3 ด.ช. อํานาจ สิงห์สุวรรณ
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48 โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์

1 ด.ช. วชิรพงษ์ กรมรอด

2 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ขันทอง

3 ด.ช. พัทธนันท์ คําศรี

4 ด.ญ. มีนา วิเทห์

5 ด.ญ. ขวัญพร พานถม

6 ด.ญ. ธีมากร บุญมี

7 ด.ญ. รมณ นันทวดีพิศาล

8 ด.ญ. กนกวรรณ กะพงทอง

9 ด.ช. ณัฐกรณ์ แจ้งประดิษฐ์

10 ด.ญ. เพ็ญพร ชื'นนิรันดร์

11 ด.ญ. พิมพ์นารา ประสงค์เงิน

12 ด.ญ. ปนิตา ยมสูงเนิน

13 ด.ช. กฤษณะ สุวรรณสุโข

14 ด.ช. ปัญญา ทวีจิตร์

15 ด.ช. ภูมิชาย เชียงทอง

16 ด.ช. ณัฐวัชร ศรีเพชร

17 ด.ช. อภิชาติ เหล่าศรี

18 ด.ช. ก้องกิดากร ร่วมธรรม

19 ด.ญ. วาดฝัน เกษรมาลา

20 ด.ญ. รัตนากร สมจิตร์

21 ด.ญ. ธนพร สีดี

22 ด.ญ. นันทิชา ตัง̂หทัยสุจริต

23 ด.ญ. จิตติมา บัวบุตรดี

24 ด.ญ. บุญธิตา กลิ'นชาวนา

25 ด.ญ. วราภรณ์ แก้วอินทโชติ

26 ด.ญ. ปภาวดี บัวงาม

27 ด.ญ. ภัทรจาริน กระจ่างแจ้ง
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49 โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธิ (บ้านหนองรี)

1 ด.ช. ทรัพย์เจริญ พรมสอน

2 ด.ช. ธนพัฒน์ มาลัยทอง

3 ด.ช. ชาญชัย สวยกลาง

4 ด.ญ. ธนัญญา อินชาญ

5 ด.ช. ณัฏฐากร นาทอง

6 ด.ญ. เบญจมาศ แก้วมณี

7 ด.ช. ธนัยบูรณ์ ตะคามจันทร์

8 ด.ช. พิพัฒน์พงศ์ สมใจ

9 ด.ช. ยศพร บุญศรี

10 ด.ช. วทันยู ภู่สุข

11 ด.ช. ศุภชัย มีแก้ว

12 ด.ช. อภิชัย นาดี

13 ด.ญ. อัญชลี พุ่มโพธิสาร

14 ด.ญ. มณีรัตน์ เศษฐา

15 ด.ช. อิทธิกร ภาพจัตุรัส

16 ด.ญ. ฐาปนี กันไชย

17 ด.ญ. กนกพรรณ สิทโท

18 ด.ช. วงศกร ฉุนหอม

19 ด.ญ. ณัฐวนันท์ ต้นวงษ์

จังหวัดสระบุรี

50 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

1 ด.ช. ภูธน มะนะกุล

2 ด.ญ. พัชรา โพธิWทอง

3 ด.ญ. ลักขณา พุกศรี

4 ด.ญ. ธัญญาเรศ โพธิWกฏ
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5 ด.ญ. หนึ' งฤทัย วันเชียง

6 ด.ญ. ธณัฐพร สิมมาก

7 ด.ญ. ศุภกานต์ ไพพระนอม

8 ด.ช. กรรณธร ทองสอาด

จังหวัดสิงห์บุรี

51 โรงเรียนบ้านคูเมือง

1 ด.ญ. ปริณดา ปานเก่า

2 ด.ญ. วรัญญา จันทร์เผือก

3 ด.ช. ธัญกร แพสอาด

4 ด.ช. ปิยพัทธ์ กลิ'นลอง

52 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง

1 ด.ช. กิตติภูมิ กล่อมปัญญา

2 ด.ช. วายุ พิมพ์จักร์

3 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ คุณโฑ

4 ด.ญ. ภัทรศยา ภู่ทอง

จังหวัดสุโขทัย

53 โรงเรียนบ้านแม่เทิน

1 ด.ญ. ปางวาด สงวนศรี

2 ด.ญ. กุสุมา แก้วปา

54 โรงเรียนบ้านยางแหลม

1 ด.ช. ชานนท์ แตงทอง (online)

2 ด.ญ. วิลาวัณย์ สวนม่วง (online)

3 ด.ญ. พรนภัส จิตสว่าง (online)

4 ด.ช. ธีรเดช ลาวี (online)
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55 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (ราษฎร์บูรณะ)

1 ด.ญ. เขมจิรา เพิง̂จันทร์ (online)

2 ด.ช. คงกฤช อ่อนบุญ (online)

56 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

1 ด.ญ. ตรีทิพย์ เรืองฤทธิW

2 ด.ช. โชคชัย ปะกิระถา

3 ด.ญ. ณรัญญา ปันดิ

4 ด.ญ. ธันญาลักษ์ ปัญญามูล

5 ด.ญ. วริศรา รอดเย็น

57 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

1 ด.ช. ปฏิภาณ สุขอร่าม

2 ด.ช. ธีรนัย ชํานาญ

3 ด.ช. นิพนธ์ ชัยสกุล

4 ด.ญ. กมลวรรณ ภู่จิtว

5 ด.ญ. กัญญาวีร์ คงดี

จังหวัดอ่างทอง

58 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (วิมลวิทยา)

1 ด.ช. คฑาหัตถ์ แจ่มจํารัส (online)

2 ด.ช. ธนิณพัฒน์ จันลุทิน (online)

3 ด.ช. วันชนะ วะยะลุน (online)

4 ด.ญ. จารุวรรณ สีใส (online)

59 โรงเรียนวัดบ้านป่า

1 ด.ช. กมลชัย ฉุนหอม
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2 ด.ช. ปวรุฒน์ นามวงค์

3 ด.ช. ภูธฤทธิW อ่อนโคกสูง

60 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

1 ด.ญ. กฤษภิดาภรณ์ มหาโร

2 ด.ญ. พรสวรรค์ ภาควิชัย

3 ด.ช. ธีรภัทร สอนจีน

4 ด.ญ. ณัฐวดี ยั'งยืนกสิกิจ

5 ด.ช. ชัญญา บ้านขมิ^น

6 ด.ช. ภูมิรพี เสถียรโชค

7 ด.ช. พงศ์ศักดิW เสกสันติสกุล

8 ด.ช. ศีลวัต แซ่ลี ^

9 ด.ญ. กรรณิการ์ เลาเสอ

10 ด.ญ. อริสรา แซ่ม้า

11 ด.ญ. อโรชา ศศิธรรัศมี

12 ด.ญ. อภิษรา เชือ̂ม่วง

61 โรงเรียนวัดสามขาว

1 ด.ช. พีรณัฐ หนูนันท์ (online)

2 ด.ช. ดนุภัทร บุญเมือง (online)

3 ด.ช. สราวุฒิ จั'นเพ็ชร (online)

4 ด.ญ. วิภารัตน์ นุชเจริญ (online)

5 ด.ญ. จิตติมา ธรรมสอาด (online)

6 ด.ญ. จารุรัตน์ ธรรมสอาด (online)

7 ด.ญ. พาขวัญ ศรีมหาโพธิW (online)

8 ด.ช. สรสิช แซ่ย่าง (online)

9 ด.ช. จักรกฤษณ์ ชาวบางงาม (online)

10 ด.ช. วีรภัทร แซ่ท้าว (online)
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11 ด.ญ. ธิดาพร หวานชะเอม (online)

62 โรงเรียนอนุบาลบ้านลําสนุ่น

1 ด.ช. นวพล อัตโสภณวัฒนา (online)

2 ด.ญ. ชลณิชา แซ่ภู่ (online)

3 ด.ช. นนท์ทวี ภู่พัฒน์ (online)

4 ด.ช. คุณากร คล้ายพันธ์ุ (online)

5 ด.ช. วงศกร ภูสุวรรณ (online)

6 ด.ญ. วรัชยา ฉัตรไทย (online)

7 ด.ญ. ชื'นกมล มีสง่า (online)

8 ด.ญ. ลลิดา ภู่พัฒน์ (online)

9 ด.ญ. นภาภรณ์ ร่มแสง (online)

10 ด.ช. ทรงพล บุญผาด (online)

11 ด.ญ. ณัฐริตา วิเศษสุข (online)

63 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

1 ด.ญ. พีรดา คุ้มเกรง

2 ด.ญ. วริศรา เสาะทอง

3 ด.ญ. อัญญารัตน์ เอือ̂งเขียว

4 ด.ช. พชรพล พงษ์ชุบ

5 ด.ช. พงศกร บุญประสพ

6 ด.ญ. ชนาการณ์ เรียนมานะ

7 ด.ญ. สุพรรษา โพธิWพ่วง


