
  เอกสารหมายเลข ๑ 

๑ 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือส าหรับเยาวชน  
ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๓ รอบชิงชนะเลิศ  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๑.  เด็กหญิงกมลชนก  จินดารัตน์ บ้านวังด้ง 
๒.  เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยเพชร อนุบาลวลัยพร 
๓.  เด็กหญิงกิตติมา  สาลี อนุบาลมุกดาหาร 
๔.  เด็กหญิงเกตน์นิภา  หลงเครือ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 
๕.  เด็กหญิงชนัดดา  มูรพันธุ์ อนุบาลพิจิตร 
๖.  เด็กหญิงชนิกานต์  หงษ์ค า ทานสัมฤทธิ์วิทยา 
๗.  เด็กหญิงฐิติกานต์  ประไพสุวรรณ ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 
๘.  เด็กชายฑีฆชัย  มาลัย วัดด่านช้าง 
๙.  เด็กหญิงณัฏฐรัตน์  ดวงสีเสน อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
๑๐.  เด็กชายณัฐวัฒน์  วามะสิงห์ บ้านหนองแสง 
๑๑.  เด็กชายตรัยคุณ  ปวงค า บ้านริมใต้ 
๑๒.  เด็กชายทนุธรรม  บุญชู วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
๑๓.  เด็กหญิงธนพร  พรมติ๊บ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  
๑๔.  เด็กหญิงธัญทิตา  ทัศนาตังคกุล อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
๑๕.  เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์แจ้ง วัดดอกไม้ 
๑๖.  เด็กหญิงนวลหลาว บ้านแม่เหียะสามัคคี 
๑๗.  เด็กหญิงนิศารัตน์  อทจา บ้านเก่าค้อ 
๑๘.  เด็กหญิงนีร์นารา  พันธ์ฉลาด ราชินีบน 
๑๙.  เด็กหญิงบุณยาพร  แว่นครู บ้านป่าตาล 
๒๐.  เด็กชายปณตกร  ปิยะกมลนิรันดร์ บูรณะศึกษา 
๒๑.  เด็กหญิงปพิชญา  เจริญดง บ้านกิโลสาม 
๒๒.  เด็กชายปิยะพงศ์  วงษาชัย บ้านหนองตาล 
๒๓.  เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  สิงห์โต อนุบาลราชบุรี 
๒๔.  เด็กหญิงพรพิมล  เฟ่ืองน้อย ประชาเกษตรพัฒนา 
๒๕.  เด็กหญิงพรสวรรค์  หล่าเพีย สายน้ าทิพย์ 
๒๖.  เด็กหญิงพศิกาญจน์  ยางสูง อนุบาลสุธีธร 
๒๗.  เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สุขรมย์ บ้านหนองกระทุ่ม 
๒๘.  เด็กหญิงภัทรนิดา  ลิขิต วัดเซ่าสิงห์ 
๒๙.  เด็กชายภาณุสรณ์  หงษ์หนองหว้า บ้านป่าตองหนองงู 
๓๐.  เด็กหญิงวรกานต์  สายมาลี บ้านยาง 
๓๑.  เด็กหญิงวิภาวดี  ชื่นตา บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 
๓๒.  เด็กชายวีรภัทร  สุปัญญา โนนสังวิทยาสรรค์ 



  เอกสารหมายเลข ๑ 

๒ 
 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๓๓.  เด็กหญิงสปัญญา  ทองนาค วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) 
๓๔.  เด็กหญิงสิตานัน  พานทอง บ้านบางกะปิ 
๓๕.  เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรวงษ์ บ้านค าน้ าสร้าง 
๓๖.  เด็กหญิงแสงจันทร์  อินต๊ะวงค ์ เทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) 
๓๗.  เด็กหญิงอภิษฎา  รัตนแสง ทับกุงประชานุกูล 
๓๘.  เด็กหญิงอาวาตีฟ  ลาเตะ ชุมชนบ้านบางเก่า 
๓๙.  เด็กหญิงอิทธิพัทธ์  พวงจันทร์ อนุบาลสุรินทร์ 
๔๐.  เด็กหญิงเอลิกา  พลาหาญ กุญแจคริสเตียนวิทยา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๑.  เด็กชายก้องฟ้า  ภาสกร ชุมชนมาบอ ามฤต 
๒.  เด็กหญิงกันยกรณ์  ปิยะวงค์ บ้านยาง 
๓.  เด็กหญิงขวัญแก้ว  พันทา บ้านกิโลสาม 
๔.  เด็กหญิงขวัญข้าว  รักษากิจ วัดราษฎร์บ ารุง (งามศิริวิทยาคาร) 
๕.  เด็กชายคุณากร  ฟูฟุ้ง วัดพลงช้างเผือก 
๖.  เด็กหญิงจิรนันท์  ภูผิวเหลือง บ้านหนองไผ่ 
๗.  เด็กหญิงจิราภัค  สีพ่วง บ้านแม่บัว 
๘.  เด็กหญิงชนาภา  สามเกลียว บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 
๙.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมพันใจ บ้านค าน้ าสร้าง 
๑๐.  เด็กหญิงณัฐนรี  แฝงโพธิ์ เทศบาล ๑ (วิทยานารี) 
๑๑.  เด็กหญิงณัฐนันท์  พวงศรี บ้านเก่าค้อ 
๑๒.  เด็กชายณัฐภณ  สีนวน เผดิมศึกษา 
๑๓.  เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน เอกชัย 
๑๔.  เด็กหญิงณัฐวรรณ์  ศิริโชติเมธาสกุล นารีวิทยา 
๑๕.  เด็กหญิงทักษวดี  เปี้ยจันทร์ มารีวิทยากบินทร์บุรี 
๑๖.  เด็กหญิงธนภรณ์  สระทองห้อย บ้านหนองรี 
๑๗.  เด็กหญิงนภัสสร  จันทรศาล คลองพน 
๑๘.  เด็กหญิงนริศรา  มหาไชย วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
๑๙.  เด็กหญิงบุศรารัตน์  ย้อมสี บ้านบริหารชนบท 
๒๐.  เด็กหญิงปริญญาพร  ประมะ ราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์ 
๒๑.  เด็กหญิงปิยธิดา  ยิ้มเทียน บ้านเนิน 
๒๒.  เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา บรรจงรัตน์ 
๒๓.  เด็กหญิงพิชญธิดา  ยะตัน ค าเท่ียงอนุสสรณ์ 
๒๔.  เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ อนุบาลสระบุรี 



  เอกสารหมายเลข ๑ 

๓ 
 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๑.  เด็กหญิงกฤตติกาญจน์  อาจล้อม สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 
๒.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธารณะกลาง วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 
๓.  เด็กหญิงกัลยานี  ทองสี วัดสลักเพชร 
๔.  เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 
๕.  เด็กหญิงจันทรัสม์  ลูกแป้น คลองพน 
๖.  เด็กหญิงจิรสุดา  คงแก้ว วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
๗.  เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง อนุบาลสุรินทร์ 
๘.  เด็กหญิงณธิดา  นริศธราดล วัดสถิตย์ชลธาร 
๙.  เด็กชายแทนคุณ  ทัศคร ฤทธิยะวรรณาลัย  

๑๐.  เด็กหญิงธันยาภรณ์ ฟักสกุล บ้านมะโบ่  
๑๑.  เด็กชายนครินทร์  คงหนู จ่าการบุญ 
๑๒.  เด็กหญิงนาฏรักษ์ พักกระโทก เมืองเลย 
๑๓.  เด็กหญิงน้ าเพชร  แก้วเกษศรี บ้านโคก 
๑๔.  เด็กหญิงนิลดา จิตหาญ ธัญวิทยา (ตงมิน้) 
๑๕.  เด็กหญิงปวิณตรา  มะโนราช จารุณีศึกษา 
๑๖.  เด็กหญิงปัญญิตา  เขียวข า บ้านศรีอุบลพัฒนา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๒๕.  เด็กหญิงภัทริกา  ใจวรรณะ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 
๒๖.  เด็กชายภูวนารถ  ดอกรัง บ้านหนองตาล 
๒๗.  เด็กหญิงมนสิชา  ช่วยช ู ราชินีบน 
๒๘.  เด็กหญิงรดา  สุกวรรณรัตน์ อนุบาลสุธีธร 
๒๙.  เด็กหญิงรติมา  จันทร์ทอง วัดม่วง 
๓๐.  เด็กหญิงวรัญญา  กายสุข ประชาเกษตรพัฒนา 
๓๑.  เด็กหญิงวรินดา  พรหมมาวัน บ้านเหมืองแพร่ 
๓๒.  เด็กหญิงศศินิภา  รินธารากุล บ้านดอนมหาวัน 
๓๓.  เด็กหญิงศุภกานต์  แสงจันทร์ บ้านศรีอุบลพัฒนา 
๓๔.  เด็กหญิงสุจิตรา  ค าภาสอน บ้านหนองกระทุ่ม 
๓๕.  เด็กหญิงสุธิตา  กองมล บ้านวังอ่าง 
๓๖.  เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล เมืองสมุทรสงคราม 
๓๗.  เด็กหญิงอธิชา  จุทิพย์ หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 
๓๘.  เด็กหญิงอนัญญา  จันปัญญา ชุมชนบ้านหนองยาว 
๓๙.  เด็กหญิงอัจฉรา  สุวรรณวงศ์ บ้านทัพป่าจิก 
๔๐.  เด็กหญิงอินทุอร  งามสีทา บ้านย่านซื่อ 



  เอกสารหมายเลข ๑ 

๔ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
๑๗.  เด็กหญิงปุณณภา  โขมะนาม มารีวิทยากบินทร์บุรี 
๑๘.  เด็กหญิงปุณณมา  ชูขาว วัดพลงช้างเผือก 
๑๙.  เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา เมืองสมุทรสงคราม 
๒๐.  เด็กหญิงพชรพร ยงเพชร อนุบาลสระบุรี 
๒๑.  เด็กหญิงพรธวัล  ชูฤกษ ์ บ้านหนองเรือ 
๒๒.  เด็กหญิงพลอย  แก้วท า วัดอัยยิการาม 
๒๓.  เด็กหญิงภัทรวรรณ  จิตราการ บ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) 
๒๔.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟ้ัน บ้านอรุโณทัย  
๒๕.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรโีนนวัด บ้านยาง 
๒๖.  เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทัดแพ เทศบาลลานกระบือ 
๒๗.  เด็กหญิงวันวิสา  ชวนขุนทด วัดม่วง 
๒๘.  เด็กหญิงวิภาดา  เพียรดี สาธิตพัฒนา 
๒๙.  เด็กหญิงแวนาซูฮา แวดือราแม บ้านจือแร 
๓๐.  เด็กหญิงศรีภัทรา  วิชัยณรงค์ วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
๓๑.  เด็กชายศุภฤกษ์  กิจเจริญอาชา วัดราษฎร์บ ารุง (งามศิริวิทยาคาร) 
๓๒.  เด็กหญิงศุภัชญา  พรมฉายา บ้านหนองกระทุ่ม 
๓๓.  เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจ ารัส บรรจงรัตน์ 
๓๔.  เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ จตุราษฎร์ศึกษา 
๓๕.  เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ชัยย่อย บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 
๓๖.  เด็กหญิงสุธิมา  ค าศรี อนุบาลตัวตะพาน (รัตนวารี) 
๓๗.  เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ศรีวิเศษ อนุบาลอ านาจเจริญ 
๓๘.  เด็กหญิงอมรรัตน์ บัวพิมาย บ้านห้วยทับทอง 
๓๙.  เด็กหญิงอรพิน ยางขัน บ้านหนองนอ 
๔๐.  เด็กชายอับดุลซาลาม บอเถาะ บ้านโคกยามู 
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