
 

 

 

เลขที่ 42/๒๕๖๓ 

นางสาวกนกวรรณ  บญุปญญา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 43/๒๕๖๓ 

นายกฤตยชญ  บงัเอญิ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 44/๒๕๖๓ 

นางสาวกฤติยา  สทุธาบญุ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 45/๒๕๖๓ 

นางสาวกญัจนชญา  สขุทะเล 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 46/๒๕๖๓ 

นางสาวกญัญณทั  วรรณทว ี

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 47/๒๕๖๓ 

นางสาวกญัญาณฐั  ภกัดเีจรญิ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 48/๒๕๖๓ 

นางสาวกลัยา  ชาํนกิลุ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 49/๒๕๖๓ 

นางสาวกาญจนพรรณ  เตชะเศรษฐวทิย 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 50/๒๕๖๓ 

นายกิตตกิรณ  เทศะบาํรงุ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 51/๒๕๖๓ 

นางสาวกลุธิดา  ในทอง 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 52/๒๕๖๓ 

เดก็ชายเกรยีงศกัดิ ์ รอดคาํทยุ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 53/๒๕๖๓ 

นางสาวเกษราภรณ  วงศงาม 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 54/๒๕๖๓ 

นางสาวขนษิฐาปกร  เจรญิศรรีฎัถกร 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 55/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิขวญัขาว  ฐิตสิมบรูณ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 56/๒๕๖๓ 

นางสาวขวญัจริา  คาํผง 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 57/๒๕๖๓ 

นางสาวขวญัชนก  นอยมิง่ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 58/๒๕๖๓ 

นางสาวเขมรนิทร  เยน็ฤดปีร ี

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 59/๒๕๖๓ 

นางสาวเขมกิา  ศรรีะษา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 60/๒๕๖๓ 

เดก็ชายจติฐตพิงศ  แดงสดีา 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 61/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิจนิตศุจ ี กองสะด ี

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 62/๒๕๖๓ 

นางสาวจริชัญา  ศรโีนนลาน 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 63/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิจริาภคั  ขมุทอง 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 64/๒๕๖๓ 

นางสาวจญุาพร  ออนหวาน 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 65/๒๕๖๓ 

นางสาวจฑุามาศ  พฒุซอน 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 66/๒๕๖๓ 

นางสาวจฬุารตัน  พงษสวุรรณ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 67/๒๕๖๓ 

เดก็ชายเจษฎ  วรรณวงศ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 68/๒๕๖๓ 

นายเจษฎา  หาญวรีพล 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 69/๒๕๖๓ 

นางสาวฉนัทสนิ ี จิตตงาม 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 70/๒๕๖๓ 

นางสาวชนญัญา  วลิา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 71/๒๕๖๓ 

นางสาวชนากานต  บรบิาล 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 72/๒๕๖๓ 

นางสาวชนาธนิาถ  จงงาม 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 73/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิชนกิานต  พฤกษา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 74/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิชนนิทร  พาหา 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 75/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิชมพนูทุ  ไชยสนาม 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 76/๒๕๖๓ 

นางสาวชมภนูชุ  บตุรสา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 77/๒๕๖๓ 

เดก็ชายชาครติ  พมิพสระเกษ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 78/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิฌาฐติา  พมิพคงคา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 79/๒๕๖๓ 

นางสาวญานกิา  นวลมณ ี

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 80/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิฐิตพิร  สระโสม 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 81/๒๕๖๓ 

นางสาวฐติริัตน  ประกอบเสยีง 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 82/๒๕๖๓ 

เดก็ชายณฐกร  การะเกต ุ

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 83/๒๕๖๓ 

เดก็ชายณฏัฐฆเนศร  พรมจนัทร 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 84/๒๕๖๓ 

นางสาวณฏัตฐิา  บวัลม 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 85/๒๕๖๓ 

เดก็ชายณฐันนัท  กลิน่สคุนธ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 86/๒๕๖๓ 

นางสาวณฐัพร  แซค ู

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 87/๒๕๖๓ 

เดก็ชายณฐัพล  สายแกว 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 88/๒๕๖๓ 

นายณฐัวิุฒ ิ จนัทรอบ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 89/๒๕๖๓ 

นางสาวณชิาภา  พลสงคราม 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 90/๒๕๖๓ 

เดก็ชายตะวนั  สรุนารถ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 91/๒๕๖๓ 

นางสาวเตชนิ ี อดุรวเิศษ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 92/๒๕๖๓ 

นายทปีรากอน  อึง้ไชยพร 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 93/๒๕๖๓ 

นางสาวธนพร  บญุศกัดิ ์

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 94/๒๕๖๓ 

เดก็ชายธนพล  เคนพทุธา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 95/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิธนสิรา  ไชยมาตย 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 96/๒๕๖๓ 

นายธราเทพ  สมทรพัย 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 97/๒๕๖๓ 

นายธญัญธร  เทียบคณุ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 98/๒๕๖๓ 

นางสาวธญัพชิชา  บษุบงค 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 99/๒๕๖๓ 

เดก็ชายธรีธร  อุนใจ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 100/๒๕๖๓ 

นายธรีศกัดิ์  จนัโทวาท 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 101/๒๕๖๓ 

เดก็ชายนรวรี  วงคละคร 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 102/๒๕๖๓ 

นางสาวนริศรา  อสพิงษ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 103/๒๕๖๓ 

นางสาวนวพชร  เมอืงงาม 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 104/๒๕๖๓ 

นางสาวนฐัฑิตา  ปทมะ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 105/๒๕๖๓ 

นางสาวน้าํทพิย  พวงอนิทร 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 106/๒๕๖๓ 

นายบรรณวชัร  ศรภีกัด ี

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 107/๒๕๖๓ 

เดก็ชายบวรวชิร  ตางาม 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 108/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิบณัฑติา  สายทุธ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 109/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิปฐมาวด ี หนองเอีย่น 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 110/๒๕๖๓ 

นางสาวปรมิฐติา  สมยั 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 111/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิปวีณา  วงษทอง 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 112/๒๕๖๓ 

นางสาวปญจรตัน  วอทอง 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 113/๒๕๖๓ 

นางสาวปณณาวาสน  ดวงสมิา 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 114/๒๕๖๓ 

นางสาวปาณสัม  ไวยวรณ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 115/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิปานระพี  หมสงิห 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 116/๒๕๖๓ 

นายปยะพงษ  วงษพนิจิ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 117/๒๕๖๓ 

นางสาวปษุยา  อาจสาล ี

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 118/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิพนิดาพร  แสงด ี

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 119/๒๕๖๓ 

นางสาวพทัธนนัท  คาํเพราะ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 120/๒๕๖๓ 

นางสาวพมิพกิา  นามวงษ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 121/๒๕๖๓ 

นางสาวภสัสร  สมภาค 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 122/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิมนญัฑิตา  สาระไทย 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 123/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิมิง่แกว  ทองเกษมสกลุ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 124/๒๕๖๓ 

นายรพภีทัร  ชิณวงค 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 125/๒๕๖๓ 

นายรชัภมู ิ คาํดี 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 126/๒๕๖๓ 

นางสาวรนิลฎา  เพ็งแจม 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 127/๒๕๖๓ 

นางสาวลลิดา  สสีดด ี

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 128/๒๕๖๓ 

นางสาววรดา  เผอืกศร ี

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 129/๒๕๖๓ 

นางสาววรนิรดา  วนันอก 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 130/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิวริศรา  จนัทรเกษ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 131/๒๕๖๓ 

นางสาววนัสะบา  ลาลนุ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 132/๒๕๖๓ 

นางสาววภิาวด ี สายแกว 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 133/๒๕๖๓ 

นายวฒุชิัย  การพัฒน 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 134/๒๕๖๓ 

นางสาวศศกิานต  ไชยพมิพ 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 135/๒๕๖๓ 

นางสาวศขิรนิธาน  ทวคีูณ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 136/๒๕๖๓ 

นางสาวศริริตัน  โพธวิัฒน 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 137/๒๕๖๓ 

เดก็ชายศภุกฤต  บญุตอ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 138/๒๕๖๓ 

เดก็ชายศภุกิตติ์  แกนทพิย 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 139/๒๕๖๓ 

นายศภุจกัร  อนิทรบตุร 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 140/๒๕๖๓ 

นายศภุสทิธิ ์ เอีย่มสะอาด 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 141/๒๕๖๓ 

เดก็ชายสรวชิญ  เกษร 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 142/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิสรวีย  เหลาศกัดิ์ศร ี

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 143/๒๕๖๓ 

นางสาวสริวิลี  รุงแสง 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 144/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิสชุาดา  สาล ี

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 145/๒๕๖๓ 

เดก็ชายสทุธวิฒัน  ทองสมบรูณ 

ไดรบัรางวลั  ชมเชย 



 

 

 

เลขที่ 146/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิสธุธีดิา  มลูศริ ิ

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 147/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิสภุาวดี  จมูทอง 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๒ 



 

 

 

เลขที่ 148/๒๕๖๓ 

นางสาวอทติญิาภรณ  ศรสีนุนท 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 149/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิองัควรา  กาลพัฒน 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 150/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิอาทติยา  จนัทะคณู 

ไดรบัรางวลั  ชนะเลศิ 



 

 

 

เลขที่ 151/๒๕๖๓ 

นางสาวอารียา  ธรรมวัต ิ

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 



 

 

 

เลขที่ 152/๒๕๖๓ 

เดก็หญงิอารรีตัน  วเิศษหมืน่ 

ไดรบัรางวลั  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ 


