
จังหวัดเชียงราย
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

1 ด.ญ. กรรณิกา ปันสุรินทร์

2 ด.ญ. รักษ์ธิดา พูนสุวรรณ์

3 ด.ญ. วรินทร์ฐิตา คําน้อย

4 ด.ญ. พิมพ์ปภัส ด้วงชุมภู

5 ด.ญ. หทัยชนก บุญรักษา

6 ด.ช. จุ้นเจีEย ชัว

7 ด.ญ. สิริกานดา ขอร่วมกลาง

8 ด.ญ. วรินรําไพ วิเศษเจริญศรี

9 ด.ญ. มณันยา มุทาธร

10 ด.ช. อภิสิทธิK พรมสี

11 ด.ช. นิธิภูมิ มูลข้าว

12 ด.ญ. วรินธร ลิ Lมพันธ์อุดม

13 ด.ญ. จันไถ เจริญเก่า

14 ด.ช. ศุภวิชญ์ จันเดียว

15 ด.ญ. กมณนพ เทพวงค์

16 ด.ช. เจตนพัทธ์ บุญเกีEยง

17 ด.ช. ณัฐณกร นันชะดา

18 ด.ช. กฤษณพงศ์ กาชัย

19 ด.ช. ศิวะ สุริยะคํา

20 ด.ช. จิรพงศ์ เตชะ

21 ด.ญ. กนกวรรณ จะลอ

22 ด.ญ. กัลยารัตน์ ทิพย์รดาภรณ์

2 โรงเรียนบ้านป่าต้าก
1 ด.ช. สุกฤช พรมจักร์
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2 ด.ช. นนทพัทธ์ หลวงวงค์

3 ด.ช. ภัทรพล ผัดผัน

4 ด.ช. พีระวัฒน์ ใจธิ

5 ด.ช. ณฐพงศกร สายวัน

6 ด.ช. วรภัทร กาสุยะ

7 ด.ช. วุฒิชัย ธนกาญจน์

8 ด.ช. จอม ก้อนทอง

9 ด.ช. จิรายุทธ สายทอง

10 ด.ญ. ธิติพร สมใจ

11 ด.ช. กฤตติกุล หมืTนแก้ว

12 ด.ช. สุรชัย วงค์สาม

13 ด.ช. จิตติพัฒน์ บัวเฟืT อง

14 ด.ญ. อธิตยา สมแก้ว

15 ด.ช. วรายุทธ์ สํานักนิตย์

3 โรงเรียนบ้านป่าบง
1 ด.ญ. กนกทิพย์ จักรเคีT ยน (online)
2 ด.ญ. นภาพร หมืTนเกีEยง (online)
3 ด.ช. ทรงกลด เชื Lอเมืองพาน (online)
4 ด.ญ. ณัฐวิกา ก๋าคํา (online)
5 ด.ญ. อัฐวุฒิ สาลี (online)
6 ด.ช. บุญฤทธิK หน่อแก้ว (online)

4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิO
1 ด.ญ. อภิชญา เกตุดี

2 ด.ช. ดนุพร วงค์ไฝ

3 ด.ญ. จิตตินี อาบือ

4 ด.ญ. กรรณิการ์ ตาสาย

5 ด.ญ. วิกันดา เป็งปัญญา

6 ด.ญ. ฐิติวรัตน์ดา เตจ๊ะ



7 ด.ญ. อภิญญา วรจักร

8 ด.ช. ศิวัช ใจมอย

9 ด.ญ. วารินทร์ จันต๊ะนาเขตร

10 ด.ญ. ณภัทรา คําแก้ว

11 ด.ช. สุธาศิน ติ[ บป้อ

12 ด.ญ. รัตนา ผลอนันต์

13 ด.ช. ธนภัทร แก้วนา

14 ด.ญ. กานต์ธิดา แสงโรจน์

15 ด.ช. เกื Lอหนุน แดงตุ้ย

16 ด.ช. ภูมิเงิน เขืTอนแก้ว

17 ด.ญ. นันธิยา คําแปง

จังหวัดเชียงใหม่
5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

1 ด.ญ. อิสรีย์ รุ่งมโนชัยศรี

2 ด.ญ. สุพิชญา สมบุตร

3 ด.ช. พัชรกิจ กิTงทวยหาญ

4 ด.ญ. ชไมพร ชัยวงศ์

5 ด.ช. ณัชพล เมืองใจ

6 ด.ช. กณวรรธ์ คําใส

7 ด.ช. เจริญสุข แสงลู

8 ด.ญ. ณัฐทิตา เมืองมาหล้า

9 ด.ช. ไมตรี ลุงมูหลิTง

10 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ ตาสี

11 ด.ญ. ปาณิสรา ฟองตา

12 ด.ญ. อารีย์ มงเฮง

13 ด.ช. อภิสิทธิK ดําเนิน

14 ด.ช. นทพงษ์ คําสรรเสริญ

15 ด.ญ. ธิดารัตน์ เปียอยู่

16 ด.ช. ประดิพัทธ์ โอ๊กลีT ย์



17 ด.ช. วัชรากรณ์ ศิรินันต์

18 ด.ญ. อภิชญา ทิพย์ดวงตา

19 ด.ญ. กัลญาภัค ศรีจันทร์

20 ด.ญ. จันทิมา ต้า

21 ด.ช. ยศพนต์ (ไม่มีชืTอสกุล)

22 ด.ญ. สิราพร ดํารงชูทรัพย์

23 ด.ช. ดนัย ลุงผิง

6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
1 ด.ญ. พรสิริ ประเทศรัตน์

7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
1 ด.ญ. รุจิสา โปธิมอย

2 ด.ญ. วารีพรรณ ทองบาง

3 ด.ญ. พอเพียง จันทร์สุพัท

4 ด.ญ. ปัทมา เล้าคํา

8 โรงเรียนบ้านป่างิ Sว
1 ด.ช. ไวภพ ลุงจิTง (online)

9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋
1 ด.ช. เตชินท์ แสงยะ

2 ด.ช. ศรัณต์ แสนดวง

3 ด.ช. วิชยา โพดิ

4 ด.ช. วิชญะ โพดิ

5 ด.ช. ธรรมรักษ์ พีรประเสริฐศักดิK

6 ด.ช. ดนุสรณ์ ก่อพอ

7 ด.ช. กฤษดา ริก่อ

8 ด.ญ. หยกฟ้า ตูลู

9 ด.ญ. สุดารัตน์ จรูญเมธากุล



10 ด.ญ. ณัฐกานต์ สุแมะ

11 ด.ญ. ชญาดา ว่ารา

12 ด.ญ. ปภาวรินท์ ขุนนที

13 ด.ญ. วิมลศิริ แซ่เฒ่า

14 ด.ญ. อภิชญา ต่อลาบือ

15 ด.ญ. พิชญา เกลอะมู

16 ด.ญ. ธวัลพร เบิกฤกษ์มงคล

10 โรงเรียนบ้านเมืองนะ
1 ด.ช. บริพัตร์ ลุงทุน (online)

11 โรงเรียนบ้านวังศรี
1 ด.ช. วีรภัทร ลุงปาน

2 ด.ช. อติวิชญ์ เสรารัตน์

3 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ คํายามา

12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
1 ด.ญ. จิรวดี ทิพย์บรรพต

2 ด.ญ. ภัคจิรา สมนาดี

3 ด.ช. ภาคิน ศรีจันแก้ว

4 ด.ช. ภิรายุ มหาวงค์

5 ด.ญ. สุดารัตน์ ต๊ะบุญเรือง

6 ด.ญ. อมริศา ผักกูด

7 ด.ญ. เสาวนีย์ มณีลําพรรณ์

8 ด.ญ. ไปรยา ขาวผ่อง

9 ด.ช. นิติภูมิ ทรัพย์มี

13 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
1 ด.ช. สุกฤษฎ์ ก่อหร่างทู

2 ด.ช. กนกพล โพแฮ



3 ด.ช. กฤษกร แววจันทรา

4 ด.ช. กฤษตเมธ เพลินพัฒนาดี

5 ด.ช. นพณัฐ เก่บอ

6 ด.ช. รวิพล มัTนขวัญพร

7 ด.ญ. ฐิติกานต์ กรัชกายภาค

8 ด.ญ. กัญญ์ฐญาณ์ โคนโท

9 ด.ญ. นันท์นภัส ป้ออุด

10 ด.ญ. ปานดวงหทัย กรรณิกา

11 ด.ช. สุริยะ วนาสิริเลิศ

12 ด.ช. ชานน วนพิทักษ์

13 ด.ช. บุรพล นันทนัช

14 ด.ญ. ฐิตาภา ไพรดอนดวงดี

15 ด.ญ. อธิฐาน กอแป๊ะ

16 ด.ญ. สุธิดา หน่ามือ

14 โรงเรียนแม่คือวิทยา
1 ด.ญ. เอวิตรา ทองพอใจ (online)

15 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
1 ด.ญ. ภัทรจิรา ดงดอกไม้

2 ด.ญ. รัตนาพร อมรศรีคงคา

3 ด.ญ. ดรุณี วิเชียร

4 ด.ญ. มลฤดี ราตรีประดับดาว

5 ด.ช. ภูวิศ วนาลัยสุขสันต์

จังหวัดน่าน
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน

1 ด.ช. กิตตินันท์ ปันอิน (online)
2 ด.ช. อัครพล คันทะมูล (online)
3 ด.ญ. กัญญาวีร์ ทะจีน (online)



4 ด.ญ. สิรินทรา ทิพจักษุ (online)

17 โรงเรียนบ้านขึ= งงามมงคล
1 ด.ญ. จุฑามาศ ธนะวงค์ (online)
2 ด.ญ. ธัญสิริ สีแขะ (online)
3 ด.ญ. วัชรีพร อาจทอง (online)
4 ด.ช. นพเกล้า ปันทะนะ (online)
5 ด.ญ. นิชาภัทร ทิพวัง (online)

18 โรงเรียนบ้านท่าลี=
1 ด.ช. วรัญcู สิงสาร (online)

19 โรงเรียนบ้านนํSาคา
1 ด.ญ. ณัฐรุจา จิตรณรงค์ (online)
2 ด.ญ. เพียงนภา ยะปัญญา (online)

20 โรงเรียนบ้านผักเฮือก
1 ด.ญ. กุลนันทน์ ชาวยอง

2 ด.ช. บัญญวัต มัTนทอง

3 ด.ช. รุ่งฟ้า สุขจตุรภัทร

4 ด.ญ. พีรดา ปันอิน

5 ด.ช. วัชรวิทย์ คงสุข

6 ด.ช. ติณณ์ ภักดีปรีชานนท์

7 ด.ช. วรกันต์ หาญยุทธ

8 ด.ญ. วิภารัตน์ เขืTอนเมือง

21 โรงเรียนบ้านสถาน
1 ด.ช. ภัทรพงศ์ สุธรรมจา (online)
2 ด.ช. วีรพล กันตา (online)



22 โรงเรียนบ้านห้วยบง
1 ด.ญ. เกวลี กาแสน (online)
2 ด.ช. กิตติภัฎ เจริญภาพ (online)
3 ด.ช. วัณพิสิทธิK เดชาชน (online)
4 ด.ญ. ขนิฐา เกษแก้ว (online)
5 ด.ช. พัณณิตา ส่งศรี (online)
6 ด.ช. พงศกร วรรณจงคํา (online)
7 ด.ช. ณัฐนนท์ ขัดศิริ (online)

23 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
1 ด.ญ. ชนินรัตน์ พูลเพิTม (online)
2 ด.ญ. ธนัญญา อ้อยใจ (online)
3 ด.ญ. สโรชา ไชยนวล (online)
4 ด.ญ. วิจารีย์ มหามิตรอนันต์ (online)
5 ด.ญ. อรดา แสงแก้ว (online)
6 ด.ญ. จุฑามาศ  นาวงค์ (online)

24 โรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
1 ด.ญ. นภิษา ชาติศรี (online)
2 ด.ญ. ปวธิดา กันไชย (online)

จังหวัดพะเยา
25 โรงเรียนบ้านร่องแมด

1 ด.ญ. ภัคจิรา มาสง่า

2 ด.ช. อรรถพล จอมศรี

3 ด.ช. กฤษฎา คําแก้ว

4 ด.ช. ธัญชนิต เลิศคํา

5 ด.ช. ภัทรดนัย มะสา

26 โรงเรียนบ้านสถาน



1 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ขันเมือง

2 ด.ญ. นิยา แซ่ลี

จังหวัดแพร่
27 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

1 ด.ญ. จิดาภา ทองจันทร์

2 ด.ญ. ทิพาวรรณ วงค์แก้ว

28 โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
1 ด.ญ. นลินนิภา มากุล (online)
2 ด.ญ. ณัฐธิชา ม้าแก้ว (online)
3 ด.ญ. ฟ้าใส คนเทีTยง (online)
4 ด.ช. ขจรเกียรติ ทนันชัย (online)
5 ด.ญ. จีระนันท์ เรือนไทย (online)
6 ด.ญ. รุ่งนภา สูหา (online)
7 ด.ช. พิชชากร ใจไว (online)

29 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
1 ด.ญ. โชติกา ทองอิTน

2 ด.ญ. พิมพ์ลภัส พันธ์ุดี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

1 ด.ญ. จรณินท์ สําราญศรี (online)

31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
1 ด.ญ. ธัญชนก วงษ์ภูธร

2 ด.ญ. ชาลิสา แก้วไสยะ

3 ด.ญ. ศกลรัตน์ ปีตมณี

4 ด.ญ. ธันยพร ทะนัน



5 ด.ญ. สกีนา กรินมรกต

6 ด.ช. พันศักดิK วรรณคํา

7 ด.ช. ปิยพัทธ์ ฉลองอภิชัย

8 ด.ช. ปิยพนธ์ ฉลองอภิชัย

9 ด.ญ. กรรนิกา แพงวิเศษ

10 ด.ญ. เสาวนีย์ จําเนียรกาล

11 ด.ช. อภิวัฒน์ เสมอวงศ์ติ[ บ

12 ด.ญ. ณัฐธิดา (ไม่มีชืTอสกุล)

13 ด.ญ. สุนันทา สุขรักษ์

14 ด.ช. นิธิกร (ไม่มีชืTอสกุล)

15 ด.ช. แฮเหนอรี (ไม่มีชืTอสกุล)

16 ด.ช. จิรพงศ์ ชมกิตติวิทยาพร

17 ด.ญ. พิรยา จรรยาฉวีวรรณ

18 ด.ญ. ปัณฑิตา อุไทย

19 ด.ญ. ปวันรัตน์ พวงไพรพฤกษ์

20 ด.ช. ณัฐนนท์ ศรีแก้ว

32 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
1 ด.ช. สุธิมนต์ ถาวรสิงขร

2 ด.ญ. ศุนิษา คําไผ่พันธ์

3 ด.ญ. วัชรภรณ์ เถมินพนา

4 ด.ช. ธนกฤติ เขตผาติปัญญา

5 ด.ช. วีรภาพ ตระสักวนากร

33 โรงเรียนบ้านดงใหม่
1 ด.ช. ณัฐชัย จิตประทานพร (online)

34 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั= ง
1 ด.ช. โยทิน มงคลปัญญาใจดี

2 ด.ช. กิตติคมน์ มงคลอุรุแสง



3 ด.ช. กิตติคุณ มงคลอุรุแสง

4 ด.ญ. กุลนันท์ ปัญญาไท

5 ด.ญ. การต์ธิดา วัชรกุลชร

6 ด.ญ. จารุวรรณ ก่อดู

35 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง
1 ด.ญ. คําพระพร ปัญญาฤทธิรงค์

2 ด.ญ. เกรซ (ไม่มีชืTอสกุล)

3 ด.ญ. ศุอาพิมพ์ภา เสรีกันทร

4 ด.ญ. พิมพชา วิจิตรพฤกษา

5 ด.ญ. ธีรกานต์ กลการหาญ

36 โรงเรียนบ้านปางคาม
1 น.ส. นวลนภา (ไม่มีชืTอสกุล)

37 โรงเรียนบ้านแม่หลุย
1 ด.ญ. จารุวรรณ ประจักษ์ศิริ

2 ด.ช. อาคม แสงศรทอง

3 ด.ช. นพณัฐ ทองบันลือ

4 ด.ช. ทศพล ปรีดาสิทธินันท์

5 ด.ช. ทศพล มานพชัย

6 ด.ญ. จิตสุภา มานพชัย

7 ด.ช. วีรภาพ ทวีแก้วทอง

8 ด.ญ. พรกนก คงนิติกุล

9 ด.ญ. กานต์ธิดา วังอาชา

10 ด.ญ. บัญฑิตา ชมจันทร์สว่าง

11 ด.ญ. ศศิธร ชมจันทร์สว่าง

12 ด.ช. พิภพ คีรีศรีวิเวศ

13 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ศักดิK ชูเกียรติ



38 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1 ด.ญ. ธัญพิชชา ประมวลเผ่าพงศ์

2 ด.ช. อชิตพล เพชรนาภูมิ

3 ด.ญ. สุชาดา เพชรนาภูมิ

4 ด.ญ. พรชิตา อเนกประสงค์

5 ด.ช. ภัคพล กิTงแก้วเพชร

39 โรงเรียนบ้านละอูบ
1 ด.ญ. เพ็ญพิชชา รุ้งประนมกร

2 ด.ญ. วริศรา กานนอนุพงศ์

3 ด.ญ. เพ็ญพิชชา งามจารุเกรียงไกร

4 ด.ญ. ภัณฑีรา บงกชกุลวิจิตร

40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย
1 ด.ญ. วริศรา พิบูรณ์

2 ด.ช. พีรวัส แก้วเสาร์

41 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
1 ด.ช. ปรเมษฐ์ ศรีโสภาบงกช

42 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
1 ด.ช. ศิระพงษ์ เฉิดอําไพ

2 ด.ช. โกวิทย์ ณรินทร์ธร

3 ด.ช. วิชัย (ไม่มีชืTอสกุล)

43 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
1 ด.ญ. ณัฐริกา รุ้งรังสรรค์ (online)

จังหวัดลําปาง
44 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา



1 ด.ช. นนทกร ทองเกลีLยง

2 ด.ช. ธนวรรธน์ ยอดใจ

จังหวัดลําพูน
45 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

1 ด.ญ. ณัฐนรี ผ่านดาวเทียม

2 ด.ญ. พันธิตรา กติกาธรรม

3 ด.ช. สรชัย ดวงแก้ว

จังหวัดอุตรดิตถ์
46 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

1 ด.ญ. ประภัสสร คํามงคล

2 ด.ญ. ปภาวรินทร์ สุขคํา

3 ด.ญ. ปนัดดา ประถม

4 ด.ญ. กัญญาภัค ทองแพร

หมายเหตุ : เครื= องหมาย (online) หมายถึงผู้ ที= สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์


