
จังหวัดกําแพงเพชร
1 โรงเรียนบ้านหาดชะอม

1 ด.ช. กิตติภพ ลิ*มวัฒนา

2 ด.ช. กิตติภูมิ ลิ *มวัฒนา

3 ด.ช. ธีรนันท์ ศรีสว่าง

4 ด.ช. เต็มเปี> ยม คงเปี> ยม

5 ด.ช. อดิศร สาลารัตน์

จังหวัดนครสวรรค์
2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

1 ด.ช. กิตติคุณ รอดประเสริฐ

2 ด.ช. พีรเดช เพ็งหมู

3 ด.ญ. จินดาภัทร์ ลอเจริญ

4 ด.ญ. พิชญาภา ทองดุล

5 ด.ญ. วันวิสา ทองจันดา

6 ด.ญ. ชาริชญา รักศรี

7 ด.ญ. กัญญาพัชร เรืองแพ

8 ด.ช. นิติพนธิK แสงศิริ

9 ด.ช. วสุธร คงไทย

10 ด.ช. ภูมิรพี เพ็งเดือน

11 ด.ช. ประกาศิต แฟงแย้ม

12 ด.ช. ณัฐวัฒท์ เกิดอนันต์

3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํEาโพใต้
1 ด.ช. กวินภพ อ่อนยิ *ม

2 ด.ช. กฤษฎา รักกลิ>น

3 ด.ช. สุทธิพันธ์ บุญปกครอง
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4 ด.ช. อดิศร กิจเฉย

5 ด.ช. อภิชาติ แหวนทองคํา

6 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ หมื>นวงษ์

7 ด.ญ. ศิริวรรณ สีนาค

8 ด.ญ. อัฉจิมา สุภาลี

9 ด.ญ. ภัทรวดี หมีนาค

10 ด.ญ. นันทิยา ใจกล้า

11 ด.ญ. พรณภา โพธิวัฒน์

4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
1 ด.ช. คมสัน เวียงจันทร์

2 ด.ญ. สโรชา ปาทาน

3 ด.ช. ธนกฤษ ซิงห์

4 ด.ช. กานดิศ แป้นจันทร์

5 ด.ช. ภัทรพงศ์ ไชยราช

6 ด.ญ. ฐิพรวรรณ เพ็ญจันทร์

7 ด.ญ. วันวิสา สมพร

8 ด.ญ. นฤมล มาเร็ว

9 ด.ญ. จุฑารัตน์ ดีพิจารณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัIง ฤกษ์จารี)

1 ด.ช. รัฐตศาสตร์ วงษ์สมิง

2 ด.ช. กฤษดา ขันทอง

6 โรงเรียนวัดทางยาว
1 ด.ญ. ณัฐวรา ปิ> นสุข

2 ด.ช. นิตินันท์ เขียวชะอุ่ม

7 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)



1 ด.ช. ปัญญา ศรีอชูรส

2 ด.ช. ณัฐนนท์ ผลประสูตร

3 ด.ญ. แพรวา คล้ายพยับ

4 ด.ญ. รวิภา พรหมผลิน

5 ด.ญ. วันดี สุขรัชชู

6 ด.ช. ทวีศักดิK ผลมะตูม

8 โรงเรียนวัดสามตุ่ม
1 ด.ญ. อมรรัตนา ภิญคุณ

2 ด.ญ. ปัณฑิตา ปั*นเหน่งเพชร

3 ด.ญ. ฑิฆัมพร ปลูกรัก

4 ด.ญ. ศศินันท์ แจ้งดี

จังหวัดพิจิตร
9 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

1 ด.ญ. นพจิรา แปรสนม

2 ด.ญ. ภคมัย แจ่มผล

3 ด.ญ. เบญญาภา กุญชรน้อย

10 โรงเรียนบ้านวังพร้าว
1 ด.ช. สิทธิพล ชื>นจิตร (online)
2 ด.ช. กฤษฎา ฤทธิKกระจาย (online)
3 ด.ช. จิรวัฒน์ บางเหลือง (online)
4 ด.ช. ภิสิทธิK วงศ์ภักดี (online)

11 โรงเรียนวัดวังหว้า
1 ด.ช. อนุรักษ์ จันทร์หลง (online)
2 ด.ช. กล้าอังกูร วันชัย (online)
3 ด.ช. กล้าวศิน วันชัย (online)
4 ด.ญ. กนกวรรณ สุขโพรง (online)



5 ด.ญ. กนกพร บุญเชิญ (online)
6 ด.ญ. ลลิตา แสนคําราง (online)
7 ด.ช. เกียรติศักดิK ใจภูมิ (online)
8 ด.ช. วุฒิภัทร บุญทิม (online)
9 ด.ญ. พนิตนิชา ทองคําแจ่ม (online)
10 ด.ช. จิรวัศ โตทุ้ย (online)
11 ด.ช. รัชพล นาคอินทร์ (online)
12 ด.ญ. กฤติยาภรณ์ พันสี (online)
13 ด.ช. ชานน นํ *าวน (online)

จังหวัดลพบุรี
12 โรงเรียนนิคมลํานารายณ์

1 ด.ช. ทิวากรณ์ บันดิษตา

2 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สอนศรี

3 ด.ญ. ปัณฑิตา พิมพ์สี

4 ด.ญ. ฐิติมา นาคแย้ม

5 ด.ญ. ณัฐธิดา บุญศรี

13 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา
1 ด.ญ. นุชธิดา ใจกว้าง

2 ด.ช. ธนวัฒน์ สุราษฎร์

3 ด.ญ. รุ่งนภา สุขใส

4 ด.ญ. ชฎาฉัตร ทวดขุนทด

5 ด.ญ. ธัญจิรา จันทร์เพ็ญ

6 ด.ช. สุริยะ ใยกลาง

7 ด.ช. สุริยัน ใยกลาง

8 ด.ญ. ณัฐฐาพร ใจวัง

9 ด.ญ. จินตนา วงษ์สว่าง

14 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว



1 ด.ช. ศิริชัย สุพรรณนอก

2 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัฒน์ธนมาลา

3 ด.ช. ญาณภัทร วัตตสุนทร

4 ด.ช. ปุรเชษฐ์ คําตั*ว

5 ด.ช. สรจักร บัวเผือก

6 ด.ช. พรหมพิริยะ ทับสิน

7 ด.ช. ณัฐพล ป้อมพุทซา

8 ด.ช. ชัยภัทร สุวรรณชลา

9 ด.ช. พิชญะ ปานเนียม

10 ด.ช. สันดุษิต ยาร์เล

11 ด.ญ. ณัฐณิชา วงค์ก่อ

12 ด.ญ. ชลธิชา ปุระณะพัฒน์

13 ด.ญ. ชลนิภา ปุระณะพัฒน์

14 ด.ญ. ณิชาภัทร วงษ์อุทัย

15 ด.ญ. กชกร ขจรเงิน

16 ด.ญ. ณัฐรดา เรืองวิเชียร

17 ด.ญ. ภาสินี ศรีสุวรรณ

18 ด.ญ. อภิญญา สังคะโห

19 ด.ญ. กนกพร น้อยใหญ่

15 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
1 ด.ญ. สาวิตรี ภู่ระย้า

2 ด.ญ. สุนทรี เรียงสันเทียะ

3 ด.ช. รัชชานนท์ กองเมือง

16 โรงเรียนบ้านบ่อคู่
1 ด.ช. ชวกร รุ่งเรือง

2 ด.ช. วาทิต บุญขยาย

3 ด.ช. ณัฐธัญ สุขน้อย

4 ด.ช. พิชญคุณน์ ศรีนาแค



5 ด.ญ. สุพิชญา สุขเดช

6 ด.ญ. กนกพรณ์ คําไล้

7 ด.ญ. เกดศริน บูรณะโกศล

8 ด.ญ. กวินธิดา คงเปลี>ยน

9 ด.ญ. ภัคจิรา ศูนย์แสง

10 ด.ช. ปาณัสม์ พลอยสอาด

11 ด.ช. วงศกร เภาเปรม

12 ด.ช. สิรภพ สีวีระ

13 ด.ญ. ภัทรวดี กูลกิจ

14 ด.ญ. พรชิตา อินทร์ดา

15 ด.ญ. สิราวรรณ ภู่ชัย

17 โรงเรียนบ้านบัวชุม
1 ด.ญ. ธนาพร ยางสุด

2 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เชิดธรรม

3 ด.ญ. กุลนิดา คงเพชรศักดิK

4 ด.ช. อัษฎาวุธ หนูจันทึก

5 ด.ช. ฉัตรชัย สะเทียนรัมย์

6 ด.ช. ณัฐภูมิ เชื *อสะอาด

7 ด.ญ. ชลิดา นาดี

8 ด.ญ. กรกช มิ>งนอก

9 ด.ญ. ณัฐรัตน์ สีดี

10 ด.ญ. อภิรฎา จงใจหาญ

11 ด.ญ. อรสา คุณสมบัติ

12 ด.ญ. อาทิตยา เกษไชย

13 ด.ญ. ชนิปริยา ชุมเกิด

14 ด.ญ. สุภานี จินดา

15 ด.ญ. เบญจรัตน์ บุญพรม

16 ด.ช. สุรเดช พูลสุข



18 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
1 ด.ญ. ศศิธร อินทร์อุไร

2 ด.ช. สิทธิชัย ผอบเงิน

3 ด.ช. อดิเทพ มาสิงห์

4 ด.ญ. กัญวรา สัมมาโภชน์

5 ด.ช. ทองพิทักษ์ ชอบธรรม

19 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
1 ด.ช. พัทธพล มั>นทอง

2 ด.ญ. เสาวลักษณ์ สุริยะขันธ์

20 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
1 ด.ช. ณัฐพัฒน์ ด้วงสาลี

2 ด.ช. มนัสวี โสบุญมา

3 ด.ญ. สุภาพร บัวสีทอง

21 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
1 ด.ช. จักรกฤษณ์ พุกสิงห์

2 ด.ญ. ลัลน์ลลิต อินตา

3 ด.ญ. ธันยชนก โถนารัตน์

4 ด.ญ. อริสสา นามมะปราง

5 ด.ญ. พิลาวรรณ สวัสดี

6 ด.ญ. ธมลวรรณ เคหะอุทัย

7 ด.ญ. ยุพารัตน์ พงษ์สุวรรณ์

8 ด.ญ. เมธปิยา บํารุงพานิชย์

22 โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์
1 ด.ช. ทวีโชค ดวงแก้ว

2 ด.ช. ธนาธร สุขทอง

3 ด.ญ. วริศรา ประเสริฐสงค์



4 ด.ญ. อรรถาพร ยอดยิ>งวรพันธ์ุ

5 ด.ญ. วริศา ประเสริฐสงค์

6 ด.ช. ธนพล ไชยขันธ์ุ

7 ด.ญ. อาทิตยา ตลับทอง

8 ด.ญ. กัญญาณัฐ สุวรรณศรี

9 ด.ช. รัชพล ผาดจันทึก

10 ด.ช. ธนกร จันทร์เทียน

11 ด.ช. วรเทพ เพียรธรรม

12 ด.ช. วิชัยวัฒน์ เกตุงาม

13 ด.ญ. ศิริวิมล สุขนา

14 ด.ญ. กัญญาภัค สุภาศรี

15 ด.ญ. วัชราภรณ์ ชัยกูล

16 ด.ญ. วรัญชลี จันทร์สน

17 ด.ญ. นิธยาดา ทองจันทร์

18 ด.ช. ทวีชัย ดวงแก้ว

19 ด.ญ. วิมลฑา สุขวัฒนากอบกุล

20 ด.ญ. อรอินธ์ุ ทาเวียง

21 ด.ญ. ทิพวรรณ เภาสันเทียะ

22 ด.ญ. อัสมา แสงวิมาน

23 ด.ญ. อิศรา เรืองรัตน์

24 ด.ญ. ปรียานุช ศิริขันธ์

25 ด.ญ. รินรดา ทินบัตร

26 ด.ญ. ณัฐนรี เชยโพธิK

27 ด.ญ. ภัทราภรณ์ ลาดสูงเนิน

28 ด.ญ. ไอลิน ทาเวียง

29 ด.ญ. กัญญาณัฐ คงเพ็ชร

30 ด.ญ. กัลญาลักษณ์ ปิ> นกระโทก

31 ด.ญ. ปิยรัตน์ นํ *าเงิน

32 ด.ช. อรรถรัตน์ คุ้มญาติ

33 ด.ญ. พัชรดา แสวงสุข



34 ด.ช. สรวิชญ์ บรรดาศักดิK

35 ด.ช. อนุวัฒน์ มากมูล

36 ด.ช. จีระเมธ ขจรเงิน

37 ด.ช. ปวริตม์ ชัยเขต

38 ด.ญ. ฉัตรสุดา ยาชัย

39 ด.ญ. พรชิตา ศักดิK ศรีวัน

40 ด.ญ. พรพรรษา นิสัยหาญ

41 ด.ญ. ขวัญใจ ไพราม

42 ด.ญ. กัญญารัตน์ ยวงลําใย

43 ด.ญ. อมรรัตน์ สุ่มมาตย์

44 ด.ญ. กชกร เนียมขุนทด

45 ด.ญ. ชวกร ใสสุข

46 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ขําเขียว

47 ด.ช. อภิสิทธิK สุวรรณโชติ

48 ด.ญ. อรชา ชูศรี

49 ด.ญ. กะชามาศ สุกรณ์

50 ด.ญ. ญาราภรณ์ สิงห์โตทอง

51 ด.ญ. ทักษพร บุญรมย์

52 ด.ช. นพกร สุขเกษม

53 ด.ญ. ปวิตรา คําจันทร์

54 ด.ญ. กิตติพร จั>นวงศ์

55 ด.ช. ฉัตรสุวรรณ โพธิK คํา

56 ด.ญ. พรชนก อินตระวงค์

57 ด.ช. กรรชัย รื>นสําราญ

23 โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธิ (บ้านหนองรี)
1 ด.ญ. จุฬารัตน์ บุญพงษ์ษา

2 ด.ช. ธนวรรธน์ โสนน้อย

3 ด.ญ. พัชราภรณ์ มูลวรรณ

4 ด.ช. นนธวัช ดาวขุนทด



5 ด.ช. รัฐภูมิ ยินยิ *ม

6 ด.ช. กิติทัต เรืองแดง

7 ด.ช. จักรภัทร เรืองแดง

8 ด.ช. ธนกฤต ศรชัย

9 ด.ญ. รวิวรรณ วรรณวงษ์

10 ด.ช. ธนวัฒน์ ไวยสุนทรี

11 ด.ช. วิชญะ พรมหลํ>า

12 ด.ช. พีรณัฐ ไทยภักดี

13 ด.ช. ภัทรินทร์ ขาวจิก

จังหวัดสิงห์บุรี
24 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง

1 ด.ช. ณัฏฐกานต์ ทองทิพย์

2 ด.ช. ธันวา ภู่สวัสดิK

3 ด.ช. บวรวิทย์ เกิดขํา

4 ด.ช. ธีรนัย น้อยสถิตย์

5 ด.ญ. จิดาภา ป้อมคํา

จังหวัดสุโขทัย
25 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

1 ด.ช. สิทธิกร เงินนา

2 ด.ช. สุทธินัย ปานเกิด

3 ด.ช. อังสุธร จ้อยเขียว

4 ด.ญ. ณีรนุช น้อยคํา

5 ด.ญ. พิชชานัน เหมือนหมาย

6 ด.ญ. วรัญญา ฟักมี

7 ด.ญ. ภคนันท์ นกพุ่ม

8 ด.ช. รัตนพล แดงบางดํา

9 ด.ช. พงพิพัฒน์ ทรัพย์เมือง

10 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ครุฑบุตร



11 ด.ญ. ชนันญา ครุฑบุตร

26 โรงเรียนบ้านผาเวียง
1 ด.ช. อัศวิน นิรันดร

จังหวัดสุพรรณบุรี
27 โรงเรียนวัดปากนํEา

1 ด.ช. ธนวัฒน์ อํ>าขํา (online)

จังหวัดอ่างทอง
28 โรงเรียนวัดสามขาว

1 ด.ช. สรวิชญ์ คชวงษ์ (online)
2 ด.ช. ชูวิทย์ บัวเอี>ยม (online)

29 โรงเรียนอนุบาลบ้านลําสนุ่น
1 ด.ญ. มาริศา บุญมี (online)
2 ด.ช. ชัยวัฑน์ อัตโสภณวัฒนา (online)
3 ด.ญ. นิภาพร หอมมาก (online)
4 ด.ช. อนิรุจ กองศรี (online)
5 ด.ญ. ฐิติรัตน์ แสนแคสินธ์ุ (online)
6 ด.ช. ธนวัฒน์ แซ่ใหล (online)
7 ด.ญ. นพนันท์ ราชา (online)
8 ด.ช. ชนะโชค กรรณรังษี (online)
9 ด.ญ. วิไลวรรณ พะเทศ (online)

30 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
1 ด.ญ. จิรัฐฐพร วงศ์ฑีฆะบุตร

2 ด.ญ. นิชาภา คุ้มเกรง

3 ด.ช. นราวิชญ์ ปกป้อง

4 ด.ญ. ภาสินี ลอยถาวร



5 ด.ญ. พีระตา ทรัพย์บําเพ็ญ

6 ด.ช. ภัทรพงษ์ ฤกษ์งาม

จังหวัดอุทัยธานี
31 โรงเรียนบ้านกลาง

1 ด.ญ. สุธารัตน์ ร่มกุหลาบ

2 ด.ญ. วิภานี กลิ>นชมภู

3 ด.ญ. พรทิพย์ ไม้สนธิK

4 ด.ญ. สรัญญา สละเสือ

5 ด.ญ. พิมพ์นภา สุภามงคล

หมายเหตุ : เครืI องหมาย (online) หมายถึงผู้ ทีI สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์


