รหัสประจำตัวสอบรอบที่ 2 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพฯ วิชำ วิทยำศำสตร์ ป.3
รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320001

เด็กหญิงบุชรอ หมาดเต๊ะ

ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์

กระบี่

320002

เด็กชายเดชสิทธิ์ สุดใจ

สังข์ทองวิทยา

กระบี่

320003

เด็กหญิงพรรณดาว กิจวิจิตร

สังข์ทองวิทยา

กระบี่

320004

เด็กชายชนากานต์ จงรักษ์

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320005

เด็กชายณัฐปัญญ์ บัวแก้ว

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320006

เด็กชายณัฐภัทร สองเมือง

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320007

เด็กชายภัทรวิชย์ ศรีรุ้ง

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320008

เด็กชายรังสิมันตุ์ แก้วสง

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320009

เด็กชายอภิวัฒน์ เหล่าเส็น

อนุบาลกระบี่

กระบี่

320010

เด็กชายณัฐคุณ ภูมิภมร

อิศรานุสรณ์

กระบี่

320011

เด็กหญิงศุภสุตา พงศ์วงประเสริฐ

อิศรานุสรณ์

กระบี่

320012

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320013

เด็กหญิงกุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320014

เด็กชายจีรพัฒธ์ พงศ์ศรีสืบสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320015

เด็กชายชนาธิป โตวังจร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320016

เด็กชายชยกร สุวรรณเทน

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320017

เด็กหญิงชลธิชา สีสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320018

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320019

เด็กชายณัฐปภัสร์ ชื่นศิริพรชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320020

เด็กชายณัฐยุทธ์ พงศ์ทวีภัทร์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320021

เด็กหญิงณิชกานต์ สาคร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320022

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320023

เด็กหญิงนรกมล ทีโนรีโอ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320024

เด็กชายนันทณัฏฐ์ จุฬากิตติคุณ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320025

เด็กชายพิตรพิบูล ตันติเมฆิน

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320026

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อโนทัยประสพสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320027

เด็กชายพีรวัส ลีลาเจริญวงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320028

เด็กหญิงเพราะรัก บูชนียพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320029

เด็กหญิงภัชริดา สุวรรณศรีสาคร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320030

เด็กชายภูมินันท์ อัศวศิริเลิศ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320031

เด็กหญิงเมธาวี สุรพฤกษ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320032

เด็กหญิงวรัญญา มีระลึก

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320033

เด็กหญิงวิชญาดา วรกุลไพศาล

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320034

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรโชติ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320035

เด็กชายกรณ์ กองแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320036

เด็กชายคณพศ เอกตระกูลเกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320037

เด็กชายจิรโชติ จิรทองคาโชติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320038

เด็กชายชากร อังสุวรังษี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320039

เด็กชายณภูดล ศรีรัตนา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320040

เด็กชายนรวร จงวุฒิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320041

เด็กชายนววัต กลิ่นงาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320042

เด็กชายนิพพิชฌน์ เจริญรุ่งศิริ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320043

เด็กชายปพนพัชร์ วิรุฬห์ไววุฒิ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320044

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320045

เด็กชายพชรพล พังจุนันท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320046

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320047

เด็กชายภโวทัย ศุภวิรัชบัญชา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320048

เด็กชายภาสกร โซวติเวชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320049

เด็กชายวรดร ธรรมโชติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320050

เด็กชายวราวิชญ์ พันธุ์สุวรรณกิจ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320051

เด็กชายอิศราภาคย์ สุวรรณประสิทธิ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320052

เด็กหญิงจิณัชญา ฤทธิ์รักษา

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

320053

เด็กหญิงจินต์จุฑา ชอบทางศิลป์

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

320054

เด็กหญิงฐิติชญา ไชยโกมินทร์

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

320055

เด็กหญิงณิชชา รัชตะทรัพย์

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

320056

เด็กหญิงปัญญากร อัชกุล

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320057

เด็กหญิงเฌนิศา ศรีวลีรัตน์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

320058

เด็กหญิงญาดา ธนพัฒน์ชัยพงศ์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

320059

เด็กหญิงไตรตรา นาคะสิงห์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

320060

เด็กหญิงภัทร์สริ ิรัตน์ โรจนเมธาธนันท์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

320061

เด็กชายคุณพัฒน์ บารุงกิตติกุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320062

เด็กชายจิรภัทร เศวตบรรเจิด

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320063

เด็กชายชวิน อิสสระยางกูล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320064

เด็กชายญาณสิษฐ์ จันทโรจวงศ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320065

เด็กชายณฐกร ศรีปรางค์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320066

เด็กชายณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320067

เด็กชายตุลยพล ลีลาสวัสดิ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320068

เด็กชายธนกร บัวทองธนะการ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320069

เด็กชายธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐกุล เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320070

เด็กชายธีระ ยรรยงชัยกิจ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320071

เด็กชายธีรัช เทภาสิต

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320072

เด็กชายปรมัตถ์ รอดบุญ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320073

เด็กชายเปรม ปานกลาง

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320074

เด็กชายพสิษฐ์ บรรจงรุจากุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320075

เด็กชายรัฐณพีร์ หมอนจันทร์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320076

เด็กชายศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320077

เด็กชายศุภทิน โอฬา

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320078

เด็กชายอธิษฐ์ สัมพันธรัตน์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320079

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320080

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

320081

เด็กชายอภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์

เซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร

320082

เด็กหญิงสร้อยสุรีย์ นามบุตร

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร

320083

เด็กหญิงณัฐรดา ลิมปิศิริสันต์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

320084

เด็กหญิงพภัสสรณ์ ทรัพย์ส่งสุข

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320085

เด็กหญิงพิชชาภา หงษ์สืบชาติ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

320086

เด็กหญิงพิมพ์รชา ทองรวย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

320087

เด็กหญิงสิรีปราชญ์ พันธุ์เจริญ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

320088

เด็กหญิงสุวัชรา มิตรประยูร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

320089

เด็กชายจิรวศิน วีระกุล

ณ ดรุณ

กรุงเทพมหานคร

320090

เด็กหญิงธัญชนก สังบัวแก้ว

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320091

เด็กชายธิติสรณ์ นวลนิ่ม

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320092

เด็กหญิงปพิชญา สัณห์พานนท์

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320093

เด็กหญิงสุรัชณา วีระภักดี

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320094

เด็กหญิงสุชานันท์ กิตติวรรณศักดิ์

ทรงวิทย์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320095

เด็กหญิงสรัลชนา ใจเย็น

นิธิปริญญา

กรุงเทพมหานคร

320096

เด็กชายกฤตภาส โลหิตหาญ

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320097

เด็กชายณัฐชาวีร์ พันธ์หมัย

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320098

เด็กหญิงปราณิสา กุศลสุข

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320099

เด็กหญิงอาณิสา ลาอิน

บ้านบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

320100

เด็กชายพงปภัค พู่ทองคา

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

320101

เด็กชายณฐกฤต วารีกุล

บูรณะศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320102

เด็กชายจิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ

ประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร

320103

เด็กชายธีรดิษย์ คูณวงษ์

ประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร

320104

เด็กหญิงวชิรวฎี คุ้มเปลี่ยน

ปราโมชวิทยารามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

320105

เด็กชายอภิชาติ ชัยสาร

ปัญจทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

320106

เด็กชายปภังกร โยทาธร

ปัญญาศักดิ์

กรุงเทพมหานคร

320107

เด็กชายคาวิญ ไชยเสนะ

ปิยะจิตวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320108

เด็กชายคณิศร บุณยะโอภาส

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320109

เด็กหญิงชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320110

เด็กชายณชพล คูโณปการ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320111

เด็กชายณมน ดารามาศ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320112

เด็กหญิงณิชารีย์ คณะธรรม

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320113

เด็กหญิงทฤฒมน จรูญศิริ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320114

เด็กหญิงธนัญญา ลักษณะสิทธิพันธ์ ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320115

เด็กชายปัณณ์ ต่ออุดม

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320116

เด็กชายปัณณธร ลือนาม

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320117

เด็กชายพีรบูรณ์ จินดาลัทธ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320118

เด็กหญิงพิมพ์นภัส นพวาร

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

320119

เด็กชายณพรรษ เล็กลับ

พระมารดานิจจานุเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

320120

เด็กหญิงนุตประวีณ์ สาแดงเดช

พระมารดานิจจานุเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

320121

เด็กชายปิยรุจ วรนาวิน

พระแม่มารีสาทร

กรุงเทพมหานคร

320122

เด็กชายจิรายุ บุนนาค

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320123

เด็กหญิงปัณฑารีย์ ทองคา

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320124

เด็กชายภัทรดนัย เอี่ยมชู

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320125

เด็กชายภัทรพล กัตติกมาส

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320126

เด็กชายวสุธร จิราพัชรสิน

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320127

เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท

เพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320128

เด็กชายธนากร ตั้งวรชัย

ภารตวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320129

เด็กชายณัฐภัทร อุทุมพร

ภูมิสมิทธ์

กรุงเทพมหานคร

320130

เด็กหญิงชิสาพัชร์ จีนสุกแสง

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320131

เด็กหญิงณฐินี เวียงศิริ

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320132

เด็กชายณัฏฐนันท์ จันทราศรี

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320133

เด็กชายธน ธนดีเจริญโชค

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320134

เด็กชายธีร์ ยิ่งวิวัฒนพงษ์

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320135

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เลิศฤทธิส์ ัมพันธ์

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320136

เด็กหญิงอามีร่า เอลยาซี

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

320137

เด็กหญิงกานต์ภัสสร์ ชุณหสุวรรณกุล

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320138

เด็กหญิงณชนก โลกัตถกร

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320139

เด็กหญิงธัญรัศม์ กันซื่อ

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320140

เด็กหญิงนภัสนันท์ รวมศิริวัฒนกุล

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320141

เด็กหญิงนุชประวีณ์ คะจิตรแขม

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320142

เด็กหญิงสิริกร หุ่นเจริญ

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320143

เด็กหญิงสิริวนิชษา คงอ่อน

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

320144

เด็กหญิงอลินดา ศรีสมพร

ราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

320145

เด็กหญิงกัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

320146

เด็กหญิงขวัญนภัสฐ์ สินิทธ์วรากุล

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

320147

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทั่งทอง

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

320148

เด็กชายนคินทร์ ใจเอื้อ

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

320149

เด็กหญิงภาวิณีย์ เอื้อวัฒนามงคล

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

320150

เด็กหญิงชญาบุณย์ ตังคโนภาส

เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กรุงเทพมหานคร

320151

เด็กหญิงพสิกา วิชากรกุล

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

320152

เด็กหญิงอรปรียา จันทรานุวัฒน์กูล

วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

กรุงเทพมหานคร

320153

เด็กหญิงปวิณอร เจริญภักดิ์

วัดบางปะกอก

กรุงเทพมหานคร

320154

เด็กหญิงมณิสรา นิ่มเย็น

สตรีวรนาถบางเขน

กรุงเทพมหานคร

320155

เด็กหญิงอมลวรรณ อภิวัฒน์อุดมคุณ

สยามสามไตร

กรุงเทพมหานคร

320156

เด็กหญิงจิตาพัชญ์ จิตตโสภณ

สองภาษาลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

320157

เด็กชายณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

สองภาษาลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

320158

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

สองภาษาลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

320159

เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320160

เด็กชายเจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320161

เด็กหญิงชนิดาภา วิภูภิญโญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320162

เด็กชายชาญธรรม มานิกบุตร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320163

เด็กหญิงณภัทรารัตน์ สุรเชษฐพาณิช

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320164

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320165

เด็กชายณัฐธรรม์ รัศมีสกุลไกร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320166

เด็กชายณัฐวรรธน์ เลิศเรืองวุฒิ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320167

เด็กชายดรัส วรรณสารเมธา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320168

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320169

เด็กชายธีรพัฒน์ เพิ่มพูลโชคคณา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320170

เด็กชายนวิน พัฒนจินดากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320171

เด็กหญิงนิสิตา จาปาเทศ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320172

เด็กชายปภังกร ตั้งธนาทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320173

เด็กหญิงพราวพรร ธัญญะกิจไพศาล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320174

เด็กชายพสุ วิเศษสุวรรณ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320175

เด็กหญิงพิชยา วิบูลย์กิจวรกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320176

เด็กชายภักดีเชษฐ์ ตาดทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320177

เด็กชายภาคิน ธนชยานนท์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320178

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320179

เด็กชายยศวัฒน์ โลหะศิริวัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320180

เด็กหญิงลักษมน จันทร์อาภากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320181

เด็กหญิงวริศรา กุหลาบแก้ว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320182

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320183

เด็กชายสรวิศ เนื่องจานงค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320184

เด็กหญิงสาริศา อิฐงาม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320185

เด็กหญิงโสพิชา งามสวย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320186

เด็กชายอธิศ รัตนาธาร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320187

เด็กหญิงอาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

320188

เด็กชายปุณณพัฒน์ สินธุภิญโญ

สาธิตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320189

เด็กหญิงพนิตนันท์ สุขเนียม

สาธิตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

320190
320191

เด็กหญิงศศิฌา วงศ์บุหลัน
เด็กหญิงกชวรรณ อาภรณ์ศิลป์

สาธิตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

320192
320193

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
เด็กชายเคนเน็ท เจตตรินทร์ สตีเว่นส์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เด็กหญิงณิชาภา บุษหมั่น
(ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว
320194

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงดุษยา ตั้งไตรธรรม

โรงเรียน

320195

เด็กชายธนวินท์ เบญจมาภา

320196

เด็กชายปุณยพัฒน์ พิพัฒนานันทิ

320197

เด็กชายพอดี ล้วนจาเริญ

320198

เด็กหญิงวรินทร พิมลศรี

320199

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

320200

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

320201

เด็กชายกมลภู ลาภสัมปันน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320202

เด็กชายกฤชสร ชัยสัตรา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320203

เด็กชายกฤติน จริตพันธ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320204

เด็กชายกฤษฎ์ โสพล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320205

เด็กหญิงขวัญชนก จิตติคุณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320206

เด็กชายจิรัฏฐ์ ปิยพัฒน์กิติกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320207

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชูพุ่ม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320208

เด็กชายณภัทร จงเกษมสุข

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320209

เด็กหญิงณรดา ธรรมานุธรรม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320210

เด็กชายณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320211

เด็กหญิงณัฐจาริณี แซ่จู

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320212

เด็กชายธรรมวิชช์ ศิริธนาพิพัฒน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320213

เด็กชายธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320214

เด็กชายนนท์ปวิธ ชัยฤทธิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320215

เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320216

เด็กหญิงนันทชพร รักไทย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320217

เด็กชายปภินวิช สารสอน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320218

เด็กชายปรินทร์ ขานทอง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320219

เด็กหญิงปวริศา รอดรัตน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320220

เด็กชายปัญพงศ์ ตันกุรานันท์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320221

เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320222

เด็กชายปัณณ์ สินธุเชาวน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320223

เด็กชายปัณณ์ อินทรหะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320224

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320225

เด็กหญิงปาณิสรา พิทักษ์เวช

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320226

เด็กหญิงพรภัส ชูชีพ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320227

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320228

เด็กหญิงภรรนท จิตกระเสริม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320229

เด็กชายภาคิน โฆษิตกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320230

เด็กชายรักธรรม สุวรรณนิคม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320231

เด็กหญิงรินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320232

เด็กชายรุจจ์ เจริญลาภนาชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320233

เด็กชายวรเชฏฐ์ เหมือนดาว

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320234

เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320235

เด็กชายวัชรภณ เชาว์ปฏิภาณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320236

เด็กหญิงศรินรัตน์ คงพิริยะเมธา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320237

เด็กชายสิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320238

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลธีระวิทย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320239

เด็กชายหิรัณย์ สิทธิศักดิ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320240

เด็กชายอชิรวัชย์ คงเทียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320241

เด็กชายอชิระ คงคาลัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320242

เด็กชายอธิปัตย์ รัตนสมบัติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320243

เด็กชายอภิภัทร อดิศัยโสภณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320244

เด็กหญิงอรกัญญา อินเนียร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320245

เด็กชายอรรควิญญ์ ขุนจิต

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320246

เด็กหญิงอารยา ปลั่งสาราญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320247

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

320248

เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ตันตระภิรมย์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

กรุงเทพมหานคร

320249

เด็กชายทวีรัช เนตรน้อย

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

กรุงเทพมหานคร

320250

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ วุฒิวิริยะกุล

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

320251

เด็กหญิงณัชชา สว่างพงษ์

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

320252

เด็กชายสาริศ น้อยสุวรรณ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

320253

เด็กชายทรงธรรม จุฑาเกตุ

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

320254

เด็กชายปราชญ์ วัฒนสุทธิพงศ์

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

320255

เด็กชายพาที แพเจริญ

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

320256

เด็กชายรชภัค แทบประสิทธิ์

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

320257

เด็กชายรุจิภาส สินสมบูรณ์

โสมาภานุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร

320258

เด็กชายกิตติพัทธ์ กาธรศิริวัฒน์

อนุบาลพิบูลเวศม์

กรุงเทพมหานคร

320259

เด็กชายชยากร ศิริไกร

อนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กรุงเทพมหานคร

320260

เด็กหญิงรมิดา มุสิจรัล

อมาตยกุล

กรุงเทพมหานคร

320261

เด็กชายธรรมวุฒิ ตันฑเทอดธรรม

อยู่เย็นวิทยา

กรุงเทพมหานคร

320262

เด็กหญิงกมลรัตน์ วิบูลย์จักร์

อรรถมิตร

กรุงเทพมหานคร

320263

เด็กหญิงน้าฟ้า เตชะชาญวิชิต

อรรถมิตร

กรุงเทพมหานคร

320264

เด็กชายคมพณัฐ ศิริวัฒนาลิขิต

อัสสัมชัญ

กรุงเทพมหานคร

320265

เด็กหญิงนภธร บุญปัญญาธนาชัย

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กรุงเทพมหานคร

320266

เด็กหญิงพบพร ลิ้มศุภวานิช

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กรุงเทพมหานคร

320267

เด็กหญิงปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

320268

เด็กชายอัครดิษฐ์ หาญสาธิต

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

320269

เด็กชายอาชวิน ลีลาวรมณี

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

320270

เด็กชายกรษณ บุญชูเธียร

อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

320271

เด็กชายกวิน ฉัตรเลิศพิพัฒน์

อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

320272

เด็กชายปวเรศ แอนโทนี ปราณีประชาชน อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

320273

เด็กชายพศิณ นิติกรไชยรัตน์

กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญแผนกประถม

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320274

เด็กชายโอรัช วงศ์อู่เงิน

อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

320275

เด็กหญิงปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

อานวยศิลป์

กรุงเทพมหานคร

320276

เด็กหญิงณิชาภา จุนถิระพงศ์

อุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320277

เด็กชายญาณกร วิทยากรฤกษ์

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320278

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320279

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ขุราษี

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร

320280

เด็กชายธรรศอังกูร เที่ยงน้อย

ต้นกล้าแห่งปัญญา

กาญจนบุรี

320281

เด็กหญิงพิมพ์พจน์ เลาหอุดมโชค

อนุบาลกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

320282

เด็กชายภูริวัจน์ เชื้อลิ้นฟ้าธนัต

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กาฬสินธุ์

320283

เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กาฬสินธุ์

320284

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูนิทาน

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

320285

เด็กชายทรงพล วรหาญ

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

320286

เด็กชายธนอรรถ ผโลปกรณ์

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

320287

เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

320288

เด็กชายกวีวัฒน์ จิตไชย

บ้านสี่แยกสมเด็จ

กาฬสินธุ์

320289

เด็กชายธนพัฒน์ แสงเสวก

พรชัยวิชชาลัย

กาฬสินธุ์

320290

เด็กหญิงสุภานิชา นนทมาตย์

พรชัยวิชชาลัย

กาฬสินธุ์

320291

เด็กชายสรธร ศักดิ์ศศิธร

อนุบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

320292

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุบลชาติ

เจริญสุขอุดมวิทยา

กาแพงเพชร

320293

เด็กชายปารย์ คล้ายทอง

วัดคูยาง

กาแพงเพชร

320294

เด็กชายนะโม พันละออง

วัดคูยาง

กาแพงเพชร

320295

เด็กชายวีริศ ทวีผล

สาธิต

กาแพงเพชร

320296

เด็กชายกฤติธี อิ่มทอง

อนุบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

320297

เด็กหญิงนนนภา ทิมคล้าย

อนุบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

320298

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

อนุบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

320299

เด็กหญิงจิรธิดา คาชัย

เทศบาลสวนสนุก

ขอนแก่น

320300

เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคา

มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ขอนแก่น

320301

เด็กชายธนนันต์ อภิชัยกิจดารง

มหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ขอนแก่น

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320302

เด็กหญิงโสภิตสุดา มีศรี

สนามบิน

ขอนแก่น

320303

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

320304

เด็กชายศิวัช จารุรัชตพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

320305

เด็กชายศุภรุจ วรธนาพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

320306

เด็กหญิงกมลนันท์ วรหาญ

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320307

เด็กหญิงกัญญาภัค ฟักนาค

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320308

เด็กชายจักกาย ชูพันธ์

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320309

เด็กชายชนธัญ แหวะสอน

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320310

เด็กหญิงญดาภา นาเจริญ

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320311

เด็กหญิงปัณณรัตน์ อระดี

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320312

เด็กหญิงปุณภิชณัฏฐ์ เจริญรัตน์

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320313

เด็กหญิงพธัญญา บุญยืน

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320314

เด็กหญิงวรพรรณ สารแสน

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320315

เด็กชายศักรินทร์ แก้วโคตร

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320316

เด็กหญิงสิริยา สีหนาท

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

320317

เด็กชายอัครพัชร์ เชาว์อารีย์

บ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอาเภอสอยดาว)

จันทบุรี

320318

เด็กชายแน่จริง โชคภัทรวงค์

สตรีมารดาพิทักษ์

จันทบุรี

320319

เด็กหญิงกัญญณัช สวัสดิภาพ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320320

เด็กหญิงกัญพัชญ์ สิงห์สุวรรณ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320321

เด็กชายคณพศ ธนบุญรัตน์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320322

เด็กชายคณิศร แก้วค้า

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320323

เด็กหญิงชัญญา ถิระพัฒน์กุล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320324

เด็กชายณฐภัทร พุ่มผล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320325

เด็กหญิงณัฐพร จิตรถวิล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320326

เด็กหญิงณิชาภา อักษรศรี

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320327

เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์ พันธ์คาเกิด

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320328

เด็กชายปฏิภาณ โชติธรรมจักร์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320329

เด็กหญิงปราณปรียา ธีรสรรเพชญ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320330

เด็กหญิงพรรวินท์ เฉิดฉิ้ม

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320331

เด็กชายพูนพิพัฒน์ ประกอบความดี สฤษดิเดช

จันทบุรี

320332

เด็กหญิงมนสิชา กิจดารงกุล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320333

เด็กชายวสันต์พรรษ รัตนพลาไชย

สฤษดิเดช

จันทบุรี

320334

เด็กชายกันตพัฒน์ ดาศรีสวัสดิ์

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

320335

เด็กหญิงฉัตรปวีร์ สุขสัมพันธ์

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

320336

เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร ชวนะ

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

320337

เด็กชายธรรศ กมลานนท์

อานวยวิทย์

จันทบุรี

320338

เด็กชายปภาวิชญ์ กมลรักษ์

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

320339

เด็กชายกฤติน อธิปัตตานนท์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320340

เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์ อยู่เล็ก

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320341

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320342

เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ฮะสุน

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320343

เด็กหญิงธนัชพร แน่นหนา

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320344

เด็กชายธีร์มนธร แฝงวัด

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320345

เด็กชายนนทกร สุขล้น

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320346

เด็กชายปาณัช โชติวิทยารัตน์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320347

เด็กชายปิฏฐวัฒน์ หงษาชาติ

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320348

เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320349

เด็กหญิงสมัชญา สุวรรณบุตร

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

320350

เด็กหญิงนิลุบล เดชอนันต์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฉะเชิงเทรา

320351

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีเมือง

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320352

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีหาบุตร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320353

เด็กชายณฐพัชร์ จันวะโร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320354

เด็กหญิงธนญา ทวีวชิรา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320355

เด็กชายธีรภัทร คณาสิทธิกุล

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320356

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ครูเกษตร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320357

เด็กชายปริพัฒน์ แก้วนา

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320358

เด็กชายปัณณวิชญ์ พรบวรเสถียร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320359

เด็กหญิงภคมณ ไทยนิยม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320360

เด็กหญิงเมธาพร จ้อยเจริญสุข

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320361

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320362

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320363

เด็กชายเอกณัฏฐ์ จันทร์หอม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

320364

เด็กชายภูรินท์ มณีสาคร

บุญจิตวิทยา

ชลบุรี

320365

เด็กหญิงณชญาดา พงษ์ชมพร

ปรีชานุศาสน์

ชลบุรี

320366

เด็กชายณัฐวรรธน์ กุศลปสิทธิกุล

ปรีชานุศาสน์

ชลบุรี

320367

เด็กหญิงธนัฐศุภา อุดมมั่นถาวร

ปรีชานุศาสน์

ชลบุรี

320368

เด็กชายปัณณวิชญ์ ดีหมื่นไวย์

ปรีชานุศาสน์

ชลบุรี

320369

เด็กหญิงกษมา กาญจนางกูรพันธุ์

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320370

เด็กหญิงเฟื่องธัญ อิฐงาม

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320371

เด็กชายภูริวัฒ อนุกูลเวช

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320372

เด็กหญิงวรินทรา จันทาทอง

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320373

เด็กหญิงสุภนิดา ทิวาวัลย์

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320374

เด็กชายอาชวิน อัตกะวรพันธ์

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

320375

เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์

สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

320376

เด็กหญิงมนัสพร พงสุภา

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

ชลบุรี

320377

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320378

เด็กหญิงเขมณัฎฐ์ ภัทรพุทธ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320379

เด็กชายชนกชนม์ โฉมเฉลา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320380

เด็กชายชวัลวิทย์ รุ่งโรจน์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320381

เด็กชายชาญเมธี กิจบารุงลาภ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320382

เด็กหญิงชาลิสา โจมฤทธิ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320383

เด็กชายชินาธิป จันเจริญรัชต์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320384

เด็กชายฐปนรร มงคลเอกเลิศ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320385

เด็กหญิงฐพัชร์ เตลียะโชติ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320386

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320387

เด็กชายณัฐนันท์ เธียรวุฒิวงศ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320388

เด็กหญิงณัฐพัชร์ กุศลวงษ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320389

เด็กหญิงณัฐิศา ธารงสินถาวร

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320390

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320391

เด็กหญิงธัญชนก พลาพงษ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320392

เด็กหญิงนภสร รองศรีแย้ม

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320393

เด็กชายบุญญฤทธิ์ เอมโกวิทย์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320394

เด็กหญิงปศุฏา อ่วมประเสริฐ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320395

เด็กชายปิติภัทร ทิพย์อักษร

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320396

เด็กชายภาคิน ทับทิมทอง

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320397

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320398

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชสภา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320399

เด็กชายวีรวัฑฒก์ เย็น

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320400

เด็กหญิงแววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320401

เด็กชายเศรษฐพล พรหมมานันท์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320402

เด็กชายสิรภพ ศรีอุทัยศิริวงศ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320403

เด็กหญิงสิรภัทร นิยม

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320404

เด็กชายหฤษฎ จันทรสา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320405

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320406

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320407

เด็กหญิงอัญชิษฐา สุขทั้งวงษ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

320408

เด็กหญิงบุญญรัตน์ น้อยทุม

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

320409

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขมสวาท

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

320410

เด็กหญิงยลนิล รัตนารถ

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

320411

เด็กหญิงรมย์ธีรา หอมชื่น

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

320412

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์แสงทอง

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

320413

เด็กชายสุกนต์ธี จิรัฐิติกุล

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320414

เด็กหญิงกัสสชาณ์ แก้ววงศา

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

320415

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

320416

เด็กชายตุลธร จริตพจน์

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

320417

เด็กชายธนกฤต สานุสันต์

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

320418

เด็กชายพงศกร สว่างการ

อัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

320419

เด็กชายจิรครินทร์ กระจ่างพันธุ์

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

320420

เด็กชายณัฐกฤษณ์ กาญจนาศักดิ์ชัย อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

320421

เด็กชายยศกร เดชฤทธิ์

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

320422

เด็กชายจารุพิชญ์ สนธิพรรค

วัฒนาชัยนาท

ชัยนาท

320423

เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร

วัฒนาชัยนาท

ชัยนาท

320424

เด็กหญิงธันญ์ชนก นาสมพงษ์

อนุบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

320425

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

อนุบาลบ้านเด็กดี 2

ชัยภูมิ

320426

เด็กหญิงจิดาภา โชคกิจการ

นิรมลชุมพร

ชุมพร

320427

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์รัตน์

หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์

ชุมพร

320428

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศุภกิจรัตนากุล

อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

ชุมพร

320429

เด็กชายธีระภัทร คูทองทุ่ง

อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

ชุมพร

320430

เด็กชายธนวัต เบเชกู่

บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

เชียงราย

320431

เด็กชายอชิระ คีลาวงค์

บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

เชียงราย

320432

เด็กชายธนกฤต เตชะอัตตกุล

พระกุมารเยซูเชียงของ

เชียงราย

320433

เด็กหญิงกอหญ้า ปีหล้า

เวียงเทิง (เทิงทานุประชา)

เชียงราย

320434

เด็กชายพชรพล ฐานะกอง

เวียงเทิง (เทิงทานุประชา)

เชียงราย

320435

เด็กหญิงธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

320436

เด็กชายภาณุวัชร ยาดี

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

320437

เด็กชายภูปกรณ์ ภัทรจิตรานนท์

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

320438

เด็กหญิงศิรนาฎ เตชะธีราวัฒน์

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

320439

เด็กชายญาณากร จิตดารงค์

อนุบาลพญาเม็งราย

เชียงราย

320440

เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีสุวรรณ์

อนุบาลเวียงชัย

เชียงราย

320441

เด็กชายจิณณะธรรม คาศรีสุข

อนุบาลเวียงป่าเป้า

เชียงราย

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320442

เด็กชายปัณณวิชญ์ สธนกุล

โกวิทธารงเชียงใหม่

เชียงใหม่

320443

เด็กชายกฤตติน พุ่มทอง

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320444

เด็กชายชิษณุพงศ์ รักษ์วงศ์ไทย

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320445

เด็กชายพรปิยะ เหลืองสุวรรณ์

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320446

เด็กชายพรพิทักษ์ ศรศิริวงศ์

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320447

เด็กหญิงพุฒิพิมล ชุมชอบ

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320448

เด็กชายรพีพงศ์ ภาคนนท์กุล

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

320449

เด็กชายกิตติภพ มาตรแม้น

บ้านแจ่งกู่เรือง

เชียงใหม่

320450

เด็กชายปกป้อง โยธินสิริวัฒนา

บ้านปลาดาว

เชียงใหม่

320451

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

320452

เด็กหญิงกุลธิดา รักษาพล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320453

เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320454

เด็กชายณฐกร ปานเนาว์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320455

เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320456

เด็กชายบุริศวร์ สารข้าว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320457

เด็กหญิงพันพราว ศรีพยัคฆเศวต

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320458

เด็กหญิงพิชาพา ขัดผาบ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320459

เด็กชายโพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320460

เด็กหญิงภิญญดา จินดามาตย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320461

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320462

เด็กชายรฐนนท์ ใจโพธิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320463

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปัญญา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320464

เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร ไชยมะโย

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320465

เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320466

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320467

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันทร์จุงจิตต์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320468

เด็กหญิงอรณิชชา เจียมประดิษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

320469

เด็กชายทนงสิทธิ์ จารุสัจจานันท์

มาร์มาร่าวิชัยวิทยา

เชียงใหม่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320470

เด็กชายอังกูร ธนาสิทธิกุล

มาร์มาร่าวิชัยวิทยา

เชียงใหม่

320471

เด็กหญิงณิชชา ลิมาจิรากร

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เชียงใหม่

320472

เด็กชายปัณณวัฒน์ รัตตะรมย์

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เชียงใหม่

320473

เด็กชายชนิตว์คุณ ปัญญาเทพ

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320474

เด็กชายตรัยคุณ ฟูเฟื่อง

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320475

เด็กชายนภดล วิญญานะ

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320476

เด็กชายนาเคนทร์ แก้วเกาะสะบ้า

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320477

เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์ เรืองดุก

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320478

เด็กชายอธิชนม์ คาตั๋น

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

320479

เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยน

ดรุโณทัย

ตรัง

320480

เด็กชายธีรเทพ เกิดไก่แก้ว

ธาดาอนุสรณ์

ตรัง

320481

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศานติมารค

บูรณะราลึก

ตรัง

320482

เด็กหญิงบุณยานุช แก้วพิทักษ์

บูรณะราลึก

ตรัง

320483

เด็กหญิงปีรชนา สิทธิการ

บูรณะราลึก

ตรัง

320484

เด็กหญิงพิมพ์มณี โกวานิชย์

บูรณะราลึก

ตรัง

320485

เด็กชายวชิรวิทย์ มักอาน

บูรณะราลึก

ตรัง

320486

เด็กชายวุฒิภัทร จิตรพงษ์

บูรณะราลึก

ตรัง

320487

เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง

บูรณะราลึก

ตรัง

320488

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เล่าส้ม

ปัญญาวิทย์

ตรัง

320489

เด็กชายภีม สว่างวัน

ปิยบุตรศึกษากร

ตรัง

320490

เด็กชายเศรษฐกรณ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ พรศิริกุล

ตรัง

320491

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีแก้ว

อนุบาลตรัง

ตรัง

320492

เด็กหญิงณัฐกุลวดี แตะแอ

อนุบาลตรัง

ตรัง

320493

เด็กชายธนกฤต เกียรติเมธา

อนุบาลตรัง

ตรัง

320494

เด็กชายสุรพศ เถาหมอ

มารดานุสรณ์

ตราด

320495

เด็กชายชิติพัทธ์ หนูแก้ว

อนุบาลตราด

ตราด

320496

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอกสุรีย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นครนายก

320497

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุรุษนันทน์

อนุบาลนครนายก

นครนายก

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320498

เด็กชายธนภัทร นกสิงห์

อนุบาลนครนายก

นครนายก

320499

เด็กชายพีรเจตน์ เมียดสตัม

อนุบาลนครนายก

นครนายก

320500

เด็กหญิงรมิดา ใจผ่อง

อนุบาลนครนายก

นครนายก

320501

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงทอง

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

320502

เด็กชายพีรดนย์ ชัยพรหมนฤภัย

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

320503

เด็กชายรัญชน์ ราชแพทยาคม

พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

นครปฐม

320504

เด็กหญิงสุรภา บุญโญปกรณ์

พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

นครปฐม

320505

เด็กชายธรรศ ไพบูลย์

ยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

320506
320507

เด็กชายรัฐศาสตร์ สร้อยสุวรรณ
เด็กหญิงณัฐรดา เปี่ยมพงศ์สานต์

นครปฐม
นครปฐม

320508

เด็กหญิงปิยมน เปี่ยมพงศ์สานต์

320509

เด็กชายอินทัช อินเทพ

ยอแซฟอุปถัมภ์
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

320510

เด็กชายอินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

320511

เด็กหญิงนภัทร ยงยุทธวิชัย

สารสาสน์วิเทศนครปฐม

นครปฐม

320512

เด็กหญิงจินต์จุฑา ด่านขุนทด

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

320513

เด็กชายปัญณัฎ สาวิลุน

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

320514

เด็กชายพัชรวัฒน์ เขจรานนท์

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

320515

เด็กชายภาคภูมิ สุริยะยรรยง

สุคนธีรวิทย์

นครปฐม

320516

เด็กหญิงจันทร์ดาริน ดาราวิโรจน์

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

320517

เด็กชายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

320518

เด็กหญิงพิมพ์พญา สุวรรณแก้ว

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

320519

เด็กหญิงภคพร พลบารุง

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

320520

เด็กชายอาณาจักร รมณียชาติ

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

320521

เด็กหญิงญาณิดา ตันมณี

อนุบาลไผทวิทยา

นครปฐม

320522

เด็กหญิงปุณญาพร จิตรา

อนุบาลไผทวิทยา

นครปฐม

320523

เด็กชายสุประวีณ์ พรรโณภาศ

อนุบาลไผทวิทยา

นครปฐม

นครปฐม
นครปฐม

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320524

เด็กชายกุลเศรษฐ์ มอบจัน

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320525

เด็กหญิงณภัทร คล่องดาเนินกิจ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320526

เด็กชายณยศ นุชฉัยยา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320527

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320528

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สุทธิศิริมงคล

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320529

เด็กหญิงปัทมพร ชุมกลาง

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320530

เด็กชายปุญณพัฒน์ พฤทธิพัฒนพงศ์ อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320531

เด็กหญิงภัคจิรา ทรัพย์ประพฤทธิ์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320532

เด็กชายภัทรกร นววัชรินทร์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320533

เด็กชายศุภกร พุทธคุณรักษา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320534

เด็กชายอภิโชติ มิตตะกัง

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320535

เด็กหญิงอริยพร งามจริยะ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

320536

เด็กหญิงพัชราภา บันหาร

ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

นครพนม

320537

เด็กชายธนัท ก้องเกียรติกมล

อนุบาลนครพนม

นครพนม

320538

เด็กหญิงอัญชิษฐพร รุธิระวุฒิ

อนุบาลนครพนม

นครพนม

320539

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ตาชูชาติ

บ้านทุ่งแขวน

นครราชสีมา

320540

เด็กชายสุวภัทร สุดโต

บุญเจริญวิทยา

นครราชสีมา

320541

เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320542

เด็กชายก้องภพ มุ่งอ้อมกลาง

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320543

เด็กชายคุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320544

เด็กหญิงณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลฺย์ มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320545

เด็กชายณัฐนันท์ อังสุนันทวิวัฒน์

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320546

เด็กชายณัฐภณ สิริจามร

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320547

เด็กหญิงนิชาภา ฤทธิวงค์

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320548

เด็กชายประสิทธิ์การ ศรีห้วยไพร

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320549

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320550

เด็กหญิงโมลียา วรการกุล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

320551

เด็กชายจิตติพัฒน์ กล้าวิกรณ์

สกุลศึกษา

นครราชสีมา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320552

เด็กชายภคภูมิ เขตนารี

สารสาสน์นครราชสีมา

นครราชสีมา

320553

เด็กชายญาโณทัย สายทิพย์

สุขานารี

นครราชสีมา

320554

เด็กชายธราเทพ พิมพ์คาม

อนุบาลจุรีพันธ์

นครราชสีมา

320555

เด็กหญิงภัคชิสา อุชายภิชาติ

อนุบาลจุรีพันธ์

นครราชสีมา

320556

เด็กชายกฤติเดช อู่กาญจนกิตติ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320557

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320558

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320559

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320560

เด็กหญิงพรชนก บรรจงรอด

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320561

เด็กชายภูชิน สิริทองสาคร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320562

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320563

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

320564

เด็กชายธิติ วัฒนาธาดาสุข

อนุบาลบวร นครราชสีมา

นครราชสีมา

320565

เด็กชายนรภัทร สุวรรณบุบผา

อัสสัมชัญ นครราชสีมา

นครราชสีมา

320566

เด็กชายลาภวัต สงรัก

ชุมชนบ้านบางโหนด

นครศรีธรรมราช

320567

เด็กหญิงมติมนต์ คงปราณ

เทศบาลวัดมเหยงคณ์

นครศรีธรรมราช

320568

เด็กชายสรวิชญ์ อิสลาม

เทศบาลวัดมเหยงคณ์

นครศรีธรรมราช

320569

เด็กชายเอกตะวัน อินมณเทียร

เทศบาลวัดมเหยงคณ์

นครศรีธรรมราช

320570

เด็กชายก้องภพ รักษาธรรม

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320571

เด็กชายกิรติพงศ์ ศรีอ่อน

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320572

เด็กหญิงชลธิดา ฤทธิรงค์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320573

เด็กชายชุติวัต สบเหมาะ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320574

เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์ แสงวิเชียร

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320575

เด็กชายณัฐวัตร อาไพฉลวย

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320576

เด็กหญิงนงนภัส พรหมฤทธิ์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320577

เด็กชายปนัชช์ ค้าของ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320578

เด็กชายป้อมเพชร ใจห้าว

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320579

เด็กหญิงปัญญาวีร์ โรจน์เจริญงาม

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320580

เด็กชายปุนร์วสุ ทรัพยานนท์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320581

เด็กชายพรภวิษย์ ชูสุวรรณ์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320582

เด็กหญิงพิชามญธุ์ พนัสนอก

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320583

เด็กหญิงวรัชยา พันธรักษ์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320584

เด็กชายอนนตกฤต แสงสุริยันต์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

320585

เด็กชายกฤตวัน วงค์เมฆ

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320586

เด็กหญิงชาลิสา พันธุ์สนิท

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320587

เด็กหญิงชาลิสา เมืองจีน

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320588

เด็กหญิงณัฐธยาน์ มีไข่

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320589

เด็กชายทีปธัช ไชยศร

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320590

เด็กชายเป็นเอก สังคหะ

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320591

เด็กหญิงพรรษชล วิวิธนาภรณ์

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320592

เด็กชายวิธวินท์ วิเชียรนพรัตน์

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320593

เด็กชายเอื้ออังกูร รัตนคช

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

320594

เด็กชายธาวิน จุ๋ยมณี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

320595

เด็กชายพ.โพธิวัฒน์ พัฒนศิริพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

320596

เด็กชายเมธาพันธ์ วีธนาสิทธิเ์ ดช

สิทธาภัทร์

นครศรีธรรมราช

320597

เด็กชายคุณัชญ์ สมบัติเทพสุทธิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320598

เด็กชายชยพล เศรษฐเอกพันธ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320599

เด็กชายฐณชนม์ นาคโดด

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320600

เด็กหญิงนภัสสร ศิริศักดิ์วัฒนา

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320601

เด็กชายปรมัตถ์ ภูวรกิจ

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320602

เด็กหญิงปาณิสรา พรหมฤทธิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320603

เด็กชายพิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320604

เด็กหญิงภคพร สุขสมพร

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320605

เด็กหญิงอรชวิตา ลิ้นทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320606

เด็กหญิงอรรพี เอื้อวงศ์ประยูร

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

320607

เด็กชายกันตพัฒน์ ดุมคา

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

นครสวรรค์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320608

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กล่ามาก

ธนศรี

นครสวรรค์

320609

เด็กชายนาราวินท์ สุภาวรรณ

ปรียาโชติ

นครสวรรค์

320610

เด็กชายสุปดิษฐ์ พันธ์หวยพงษ์

ปรียาโชติ

นครสวรรค์

320611

เด็กชายณัฐสิทธิ์ สอนทอง

โพฒิสารศึกษา

นครสวรรค์

320612

เด็กหญิงพรปวีณ์ หงส์ธนนันท์

โพฒิสารศึกษา

นครสวรรค์

320613

เด็กหญิงวรินทร พูลเขตกิจ

โพฒิสารศึกษา

นครสวรรค์

320614

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

320615

เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

320616

เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่ง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

320617

เด็กชายรัฐศาลธ์ ศรีสาตร์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

320618

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ์

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

320619

เด็กชายดลย์สรธัช จตุรงคโชค

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

320620

เด็กชายเตชิต เตชสุนทรกุล

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

320621

เด็กหญิงรติกานต์ นาคทวี

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

320622

เด็กหญิงพิมพ์ณดา ขวัญอัครพัฒน์

กสิณธร

นนทบุรี

320623

เด็กหญิงธนภร ศรีธนาอุทัยกร

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

320624

เด็กชายภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

320625

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีนวล

บางบัวทอง

นนทบุรี

320626

เด็กชายคุณเจต พรหมหิตาทร

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320627

เด็กชายชลวัท นาคสุขปาน

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320628

เด็กหญิงทักษพร ศรีสังข์

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320629

เด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320630

เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่เสือ

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320631

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษ์คาจันทร์

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320632

เด็กชายวีรภัทร วณิชสินวิโรจน์

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

320633

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

พระหฤทัยนนทบุรี

นนทบุรี

320634

เด็กหญิงอชิรญา บุตรวงศ์

พระหฤทัยนนทบุรี

นนทบุรี

320635

เด็กชายศักย์ศรณ์ ศิวาลัยพงศ์

พิชญศึกษา

นนทบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320636

เด็กหญิงทยิดา บาเพ็ญผล

อนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

320637

เด็กชายภวดล ยิ้มศรวล

อนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

320638

เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ

อนุราชประสิทธิ์

นนทบุรี

320639

เด็กชายปฏิภาณ ธนาวิบูลย์สนิ

อนุราชประสิทธิ์

นนทบุรี

320640

เด็กชายพิตรพิบูล บุณยะสมภพ

อนุราชประสิทธิ์

นนทบุรี

320641

เด็กชายภัคพล ตันปิยะกุล

บางนราวิทยา

นราธิวาส

320642

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

บางนราวิทยา

นราธิวาส

320643

เด็กชายอิสการดา วงศ์อัครวินท์

พิมานวิทย์นราธิวาส

นราธิวาส

320644

เด็กชายสุธินันท์ โชติไพบูลย์พันธุ์

อนุบาลนราธิวาส

นราธิวาส

320645

เด็กชายกันต์ พงษ์ขันธ์

น่านคริสเตียนศึกษา

น่าน

320646

เด็กชายขวัญวิชญ์ สุธรรมวรโรจน์

น่านคริสเตียนศึกษา

น่าน

320647

เด็กชายวิชชากร อุปจักร์

บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

น่าน

320648

เด็กชายณัฐนนท์ พรมมินทร์

บ้านปรางค์

น่าน

320649

เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์

บ้านปรางค์

น่าน

320650

เด็กหญิงณัฐภัค ต๊ะดี

ราชานุบาล

น่าน

320651

เด็กหญิงภัทรมน ดีอิ่นคา

อนุบาลอยู่วิทยา

น่าน

320652

เด็กชายฤชุภัทร แก้วลาย

ประโคนชัยวิทยา

บุรีรัมย์

320653

เด็กหญิงพิมพ์นุช ศรีสุขพัฒนาชัย

มารีย์อนุสรณ์

บุรีรัมย์

320654

เด็กชายภัทรพล ภัทรานนท์อุทัย

มารีย์อนุสรณ์

บุรีรัมย์

320655

เด็กชายภัษฎา คงบัว

มารีย์อนุสรณ์

บุรีรัมย์

320656

เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

บุรีรัมย์

320657
320658

เด็กชายชยพล สายสังข์
เด็กชายปุณยธิษณ์ วิริยอุดมศิริ

อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
อนุบาลประโคนชัย (อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

320659

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์

ฮั่วเคี้ยว

บุรีรัมย์

320660

เด็กชายภูรวิช จิวิทยานุกูล

โชคชัยรังสิต

ปทุมธานี

320661

เด็กหญิงปัณณภัสร์ ศิรบารมีสิทธิ์

ธัญวิทย์

ปทุมธานี

320662

เด็กหญิงสุวพิชญ์ พนมวงศ์

ธัญวิทย์

ปทุมธานี

320663

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

320664

เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ

ปทุมธานี

เด็กหญิงนภสร ยถาภูธานนท์

สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สารสาสน์วิเทศรังสิต

320665
320666

เด็กหญิงชนัญชิดา ทับซ้อน

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

320667

เด็กชายณัฐดนัย ศรีเล็ก

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

320668

เด็กชายณัฐดนัย สฤษฎ์โศภิตพร

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

320669

เด็กชายภูปัญญ์ อิงพลังษีกุล

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

320670

เด็กชายสิรภพ วัชรกรัณฑ์

บ้านทุ่งกะโตน

ประจวบคีรีขันธ์

320671

เด็กชายเขมณัฏฐ์ รัศมีลิ่มทอง

บ้านป่าถล่ม

ประจวบคีรีขันธ์

320672

เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดา

รักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

320673

เด็กชายโชติณัฏฐ์ สร้อยระย้า

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

320674

เด็กชายธนทร อนุสรณ์พานิช

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

320675

เด็กชายปรียวิศว์ จิตต์มนัส

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

320676

เด็กชายภูริภัทร รุ่งเรือง

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

320677

เด็กชายวรวรรธน์ รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

320678
320679

เด็กชายวัชรวิทย์ พัดจาด
เด็กหญิงฐิตาภา นนทศรี

ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี

320680

เด็กชายธีรศิลป์ อ่อนตา

320681

เด็กชายกวีวัฒน์ ชมภู

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

320682

เด็กชายคมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

320683

เด็กชายจีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

320684

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธศรี

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

320685

เด็กหญิงมนัสนันท์ เหมะ

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

320686

เด็กชายณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

320687

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพกรณ์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

320688

เด็กชายธนัช ก้านแก้ว

มารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

320689

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทาสุนา

อนุบาลปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

320690

เด็กหญิงปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ์

อนุบาลปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปทุมธานี

ปราจีนบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320691

เด็กชายสุภพิชญ์ เลิศไพบูลย์ปัญญา อนุบาลปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

320692

เด็กหญิงธนิษฐา สุขีวรรณ

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

320693

เด็กชายปฐมพร เชยวิจิตร

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

320694

เด็กชายภาคภูมิ สุขใส

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

320695

เด็กหญิงรัตพร รัชตะวรรณ

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

320696

เด็กชายศิรสิทธิ์ ฉ่าฉลวย

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

320697

เด็กหญิงศิรประภา วุฒฑกุล

เปรมฤทัย

พระนครศรีอยุธยา

320698

เด็กชายอิสริยะ สาระพันธุ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320699

เด็กชายญาโณทัย สุขดี

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320700

เด็กชายณัฐพงศ์ อัศวราชันย์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320701

เด็กชายธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320702

เด็กชายปวินท์ พิบารุง

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320703

เด็กหญิงปัณฑารีย์ มั่งคั่ง

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320704

เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320705

เด็กหญิงภัทรลดา สาระธรรม

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320706

เด็กชายวสุรัตน์ รักษาศิริ

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320707

เด็กชายศุภากร สุดใจ

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

320708

เด็กหญิงจิรชญา กลิ่นหอม

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

320709

เด็กชายนพวรรธน์ ศิรินาม

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

320710

เด็กหญิงปาณนพิน ฟองคา

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

320711

เด็กชายภาสวิชญ์ ขรรค์ชัย

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

320712

เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

320713

เด็กชายชินภัทร ต๊ะเฟย

อนุบาลพะเยา

พะเยา

320714

เด็กหญิงนภัสรพี แก้วมูลคา

อนุบาลพะเยา

พะเยา

320715

เด็กหญิงอโรชา ปานคา

อนุบาลพะเยา

พะเยา

320716

เด็กหญิงกชพร อุ่นมานิช

เทศบาลบ้านท้ายช้าง

พังงา

320717

เด็กหญิงกวินธิดา หัตถการ

อนุบาลนิลุบล

พังงา

320718

เด็กชายวิวิศน์ วิโนทัย

อนุบาลนิลุบล

พังงา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320719

เด็กชายชรินทวัชร์ อันติมานนท์

อนุบาลพังงา

พังงา

320720

เด็กชายธนภูมิ จุลแก้ว

อนุบาลพังงา

พังงา

320721

เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ

อนุบาลพังงา

พังงา

320722

เด็กชายเตชินท์ หมกทอง

อนุบาลไพรัช

พังงา

320723

เด็กหญิงกชพรรณ ขุนชนะพันธุ์

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320724

เด็กชายชนกันต์ ทองบุญ

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320725

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุสิกิม

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320726

เด็กหญิงณฐมน ส่งแสง

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320727

เด็กชายณัฐดนัย เจ้ยแก้ว

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320728

เด็กชายธนวิชญ์ หมูกาว

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320729

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองแก้ว

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320730

เด็กหญิงวรรณวนัช ชูรัตน์

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320731

เด็กหญิงวันวิสา ชูวิจิตร

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320732

เด็กหญิงศรัณย์พร จิตตยานนท์

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

320733

เด็กชายภาสกร บัวผัน

อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

พัทลุง

320734

เด็กหญิงพิชญา สุขสงวน

อนุบาลพัทลุง

พัทลุง

320735

เด็กชายชัชชนน เฉลยวิจิตร

อนุบาลวชิร

พิจิตร

320736

เด็กชายนิธิศ สิทธิราช

อนุบาลวชิร

พิจิตร

320737

เด็กหญิงภัทรคีตา พลพวก

อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

พิจิตร

320738

เด็กชายนครินทร์ คงหนู

จ่าการบุญ

พิษณุโลก

320739

เด็กหญิงฐติพร ดอนรุ่งจันทร์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320740

เด็กชายทวีรัฐ ถาวรยศนนท์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320741

เด็กชายนครินทร์ อมรวิภาดา

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320742

เด็กหญิงปุณณภา สังขดิษฐ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320743

เด็กชายพิชญุตม์ รักษาสัตย์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320744

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ตระกูลจันทร์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

320745

เด็กหญิงกานต์รวี ชูดอกไม้

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

320746

เด็กชายจิรกร ดาราวิทยากร

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320747

เด็กชายณฐกร น้อยกรุต

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

320748

เด็กชายพงศ์พีระ ภูมิ

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

320749

เด็กหญิงจารุพิชญา ปัญญาครอง

อนุบาลโรจนวิทย์

พิษณุโลก

320750

เด็กหญิงพรชนก เขม้นเขตการณ์

อนุบาลโรจนวิทย์

พิษณุโลก

320751

เด็กชายคณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320752

เด็กหญิงจิราพัชร ทับสี

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320753

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320754

เด็กหญิงปวริศา ขันติกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320755

เด็กหญิงปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320756

เด็กชายมนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320757

เด็กชายรพีวิชช์ ชัชวงศุ์วาลย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320758

เด็กชายศิรเสกข์ ตราชูวณิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320759

เด็กหญิงศิสุนัญ พระนิมิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320760

เด็กชายสรกฤช ดวงสิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320761

เด็กชายอิงครัต เพชรประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

320762

เด็กหญิงฉันทนา เสือทอง

สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

เพชรบุรี

320763

เด็กชายทินพันธุ์ คุ้มพงศ์โชติกุล

สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

เพชรบุรี

320764

เด็กชายนรภัทร หมื่นภักดี

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

320765

เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

320766

เด็กชายเพชรพิทักษ์ สุขประเสริฐ

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

320767

เด็กหญิงรัศมิ์ณิชา ล้ออิสระตระกูล

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

320768

เด็กหญิงอรจิรา อินต๊ะวิน

เจริญศิลป์

แพร่

320769

เด็กหญิงญาณัจฉรา มูลธิยา

พัทธกมลพิทยา

แพร่

320770

เด็กชายชวิน ตันจารุพันธ์

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

320771

เด็กชายธีร์จุธา จันทนู

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

320772

เด็กชายพิริยกร ดอกแก้ว

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

320773

เด็กชายกิตติพศ ล้อบุณยารักษ์

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320774

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทะจักร์

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320775

เด็กชายญาณภัทร จุมพิศ

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320776

เด็กชายปริพัตร ยวงแก้ว

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320777

เด็กชายภูริณัฐ คูหา

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320778

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ทองเอม

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320779

เด็กชายศุกลวัตน์ ลาภยศ

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320780

เด็กชายสิรภพ สระทองอยู่

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

320781

เด็กชายเตชภณ พอสม

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

320782

เด็กหญิงปวีย์พร สมหมาย

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

320783

เด็กหญิงภัทรนรี สุรกิตย์

กาญจนวัฒน์วิทยา

ภูเก็ต

320784

เด็กหญิงกัญญาภัทร วงศา

ขจรเกียรติถลาง

ภูเก็ต

320785

เด็กหญิงจิรภัทธ วงศุกร์

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

320786

เด็กหญิงปริญญารัศมิ์ บุญทรง

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

320787

เด็กชายมังกร ชุมบุญ

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

320788

เด็กหญิงวิศรุตา สังข์หยู

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

320789

เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

320790

เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

320791

เด็กชายนาวิน นาคเผือก

ดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

320792

เด็กชายกฤษฎ์ชญาพร วารีศรี

ดาวรุ่งวิทยา

ภูเก็ต

320793

เด็กชายจักรินทร์ ปัญญาบวรรัตน์

อนุบาลภูเก็ต

ภูเก็ต

320794

เด็กหญิงนิชาภัทร รู้ยืนยง

พระกุมารมหาสารคาม

มหาสารคาม

320795

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม

พระกุมารมหาสารคาม

มหาสารคาม

320796

เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

320797

เด็กชายฤตธวัช แถมวรรณ์

อนุบาลกิติยา

มหาสารคาม

320798

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประเสริฐคงแก้ว อนุบาลวาปีปทุม

มหาสารคาม

320799

เด็กหญิงเอื้อฤทัย ใจเอื้อ

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

มุกดาหาร

320800

เด็กชายกุลโรจน์ คามุงคุณ

อนุบาลมุกดาหาร

มุกดาหาร

320801

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สู้ณรงค์

อนุบาลยโสธร

ยโสธร

320802

เด็กหญิงคณาพร พินิจวัจนะวงศ์

อนุบาลยะลา

ยะลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320803

เด็กชายเดชาวัต สอนสี

พระกุมารร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

320804

เด็กหญิงธัญชนก มั่นใจ

อนุบาลไพโรจน์

ร้อยเอ็ด

320805

เด็กหญิงศิรภัสสร ทิปะณี

อนุบาลไพโรจน์

ร้อยเอ็ด

320806

เด็กหญิงปพาวลิรณ์ อุตมะ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

320807

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

อนุบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

320808

เด็กชายณตะวัน แสงล้อม

ศรีอรุโณทัย

ระนอง

320809

เด็กชายสิงหรัช ถวายสัตย์

ศรีอรุโณทัย

ระนอง

320810

เด็กชายกิตติกวิน หนูเอียด

กวงฮั้ว

ระยอง

320811

เด็กชายณัฏฐ์กร พรอริยสิทธิ์

เทศบาลวัดโขดทิมทาราม

ระยอง

320812

เด็กชายวรดร แก้ววิชิต

เทศบาลวัดโขดทิมทาราม

ระยอง

320813

เด็กหญิงบุณยวีร์ สุจีรกุลไกร

วัดพลงช้างเผือก

ระยอง

320814

เด็กชายนาถวัฒน์ ปิตุเตชะ

วัดหวายกรอง

ระยอง

320815

เด็กชายอภิชา จันทรสิทธิ์

สาธิตเทศบาลนครระยอง

ระยอง

320816

เด็กหญิงณัชชา แสงอรุณเจริญ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

320817

เด็กชายรัฏฐกรณ์ ภูเต้าทอง

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

320818

เด็กหญิงกนก พัฒนสุขวสันต์

อนุบาลระยอง

ระยอง

320819

เด็กชายกวินสิทธิ์ เสริมศิริโภคา

อนุบาลระยอง

ระยอง

320820

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกิดเนตร

อนุบาลระยอง

ระยอง

320821

เด็กหญิงพิงกัน โพธิ์ศิริกุล

อนุบาลระยอง

ระยอง

320822

เด็กชายชิษณุพงศ์ นิ่มอนงค์

อนุบาลรักภาษา

ระยอง

320823

เด็กชายอติเทพ แจ้งกระจ่าง

อนุบาลรักภาษา

ระยอง

320824

เด็กชายจิตรภาณุ วิวัฒน์รัตนศิริ

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

320825

เด็กชายณัฏฐนันท์ เบญจประยูรศักดิ์

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

320826

เด็กชายปัญณ์ อุดมเดช

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

320827

เด็กชายกิจติภณ พฤกษ์ไพโรจน์กุล

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

320828

เด็กชายณวัฒน์ มีสุวรรณ์

บ้านโป่งวิทยาคม

ราชบุรี

320829

เด็กชายสรรค์เศรษฐ์ เนตรทานนท์

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

320830

เด็กชายสิรณัช แสนสมรส

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320831

เด็กชายธิติ เกียรติธีรชัย

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320832

เด็กชายเปรม สัจจวีรวรรณ

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320833

เด็กหญิงวรวลัญช์ วิมลศิลปวิญญู

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320834

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทองประจวบโชค อุดมวิทยา

ราชบุรี

320835

เด็กหญิงสาริศา ถนอมสุข

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320836

เด็กหญิงสิวพร สวนสมบูรณ์

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320837

เด็กหญิงสุภัสปภา อัตตาหกุล

อุดมวิทยา

ราชบุรี

320838

เด็กชายประกาศิต สายสินธุ์

บรรจงรัตน์

ลพบุรี

320839

เด็กหญิงภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์

บรรจงรัตน์

ลพบุรี

320840

เด็กชายธนกฤต พิเชษฐ์อาภา

อนุบาลบรรจงรัตน์

ลพบุรี

320841

เด็กหญิงพัชลักษณ์ เสือจ้อย

อนุบาลลพบุรี

ลพบุรี

320842

เด็กชายอัยย์ทร เศวตเศรนี

อนุบาลลพบุรี

ลพบุรี

320843

เด็กชายยศพนธ์ จันทราสกุลพงษ์

ลาปางวิทยา

ลาปาง

320844

เด็กหญิงอาทิชา ไตรรงค์ทอง

สาธิตละอออุทิศลาปาง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ลาปาง

320845

เด็กหญิงนรมน นุชพงษ์

อนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ลาปาง

320846

เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ อุตแจ่ม

ใบบุญลาพูน

ลาพูน

320847

เด็กชายณัฐพงศ์ คาพูน

ใบบุญลาพูน

ลาพูน

320848

เด็กชายรุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ

ใบบุญลาพูน

ลาพูน

320849

เด็กหญิงธนกร ถือพลอย

อนุบาลลาพูน

ลาพูน

320850

เด็กชายชิติพัทธ์ อนันต์ไชย

อรพินพิทยา

ลาพูน

320851

เด็กหญิงปาณิสรา โนโชติ

อรพินพิทยา

ลาพูน

320852

เด็กชายปัณณทัต บุรุษภักดี

บ้านเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

เลย

320853

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปฐมไกรพัฒน์

เมืองเลย

เลย

320854

เด็กหญิงถิรดา นาลาศรี

อนุบาลเลย

เลย

320855

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา

อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

320856

เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์ อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

320857

เด็กชายทองพันชั่ง จริยาวัฒนชัยกุล อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

320858

เด็กหญิงจงรัก จันโท

ศรีสะเกษ

อนุบาลศรีสะเกษ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320859

เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

320860

เด็กหญิงณฐมน ทองเครือ

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

320861

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

320862

เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

320863

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์

อนุบาลสกลนคร

สกลนคร

320864

เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิพรพันธุ์

คุณธรรมวิทยา

สงขลา

320865

เด็กชายกฤตภาส อินทร์เสนี

เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

สงขลา

320866

เด็กชายกษิดิ์เดช อาตางาม

เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

สงขลา

320867

เด็กหญิงณัฐริกา จันทรัตน์

เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

สงขลา

320868

เด็กชายกฤติชนม์ เหมตะศิลป์

เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

สงขลา

320869

เด็กชายณัฐวรรธน์ นิยะมานนท์

เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

สงขลา

320870

เด็กหญิงพัทธนันท์ อนันต์ฐานิต

ธารงวัฒนา พัฒนาเยาวชน

สงขลา

320871

เด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นันต์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320872

เด็กหญิงฐิติวรดา วาณิชอุปถัมภ์กุล

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320873

เด็กหญิงณัชชาพัชร์ สุระดี

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320874

เด็กหญิงณิชนันทน์ ไชยานุวงศ์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320875

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320876

เด็กหญิงบงกชธร อิ่มจันทร์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320877

เด็กหญิงปัณณ์ ตันพาณิชรัตนกุล

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320878

เด็กหญิงพรศศวรรณ์ ธรรมประภาส ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320879

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทรัพย์อนันต์ชัย

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320880

เด็กหญิงพิชชาภา ปล้องไหม

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320881

เด็กหญิงวิรตา รุ่งคุณากิจ

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320882

เด็กหญิงสุวิชชา วริทธิสาร

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

320883

เด็กหญิงชนกมล บุญจบ

พลวิทยา

สงขลา

320884

เด็กหญิงชนชนก บุญจบ

พลวิทยา

สงขลา

320885

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาญจนคลอด

พลวิทยา

สงขลา

320886

เด็กหญิงธนภร สวนสวัสดิ์

พลวิทยา

สงขลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320887

เด็กชายนราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล

พลวิทยา

สงขลา

320888

เด็กหญิงนิรดา พันธุรัตน์

พลวิทยา

สงขลา

320889

เด็กชายูภูริพัฒน์ มณีรัตน์

พลวิทยา

สงขลา

320890

เด็กหญิงธีรดา เกียรติคีรี

พลวิทยาระบบสองภาษา

สงขลา

320891

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนมณีพันธ์

พลวิทยาระบบสองภาษา

สงขลา

320892

เด็กชายมหานที พุฒทอง

พะตงวิทยามูลนิธิ

สงขลา

320893

เด็กหญิงปุณณาภา สงนุ้ย

วิเชียรชม

สงขลา

320894

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

320895

เด็กหญิงสวิตตา ชูทองคา

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

320896

เด็กหญิงจิรดา บุญเรืองขาว

สวัสดิ์บวร

สงขลา

320897

เด็กชายญาณวุฒิ นิลทรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สงขลา

320898

เด็กชายณัฏฐกิตต์ จิตรพรหม

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สงขลา

320899

เด็กชายพชร แสงแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สงขลา

320900

เด็กหญิงพริมา บารุงเสนา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สงขลา

320901

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320902

เด็กชายธีรพงศ์ กุกแก้ว

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320903

เด็กหญิงนนทพร เหาตะวานิช

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320904

เด็กชายปรัชญพนต์ พงศ์กระพันธุ์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320905

เด็กหญิงปัณชญา สุขโข

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320906

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320907

เด็กชายพีรณัฐ ฤทธิ์ช่วย

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320908

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พรวิลาศสิริ

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320909

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

สุวรรณวงศ์

สงขลา

320910

เด็กชายกฤตภาส ไตรแสง

แสงทองวิทยา

สงขลา

320911

เด็กชายชนธรร พฤมนตร์

แสงทองวิทยา

สงขลา

320912

เด็กชายชวัลวิทย์ บุญมี

แสงทองวิทยา

สงขลา

320913

เด็กชายณชธร เสถียรวงศ์นุษา

แสงทองวิทยา

สงขลา

320914

เด็กชายณัฏฐ์ ปล้องแก้ว

แสงทองวิทยา

สงขลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320915

เด็กชายณปภัช ตั้งคุปตานนท์

แสงทองวิทยา

สงขลา

320916

เด็กชายดรณ์ แก้วไทย

แสงทองวิทยา

สงขลา

320917

เด็กชายธนวินท์ จิระนิล

แสงทองวิทยา

สงขลา

320918

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

แสงทองวิทยา

สงขลา

320919

เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง

แสงทองวิทยา

สงขลา

320920

เด็กชายปาณัท เดชอรัญ

แสงทองวิทยา

สงขลา

320921

เด็กชายพรรษวัฏ ศิริครินทร์

แสงทองวิทยา

สงขลา

320922

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

แสงทองวิทยา

สงขลา

320923

เด็กหญิงณัฐนรี ทิพย์รัตน์

อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะสุวรรณวงศ์)

สงขลา

320924

เด็กหญิงปัญญาภรณ์ แคใหญ่

อนุบาลสงขลา

สงขลา

320925

เด็กชายสืบสาน สมสุข

อนุบาลสงขลา

สงขลา

320926

เด็กหญิงฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์

สายเพชรศึกษา

สตูล

320927

เด็กชายธนวุฒิ โทบุรี

อนุบาลสตูล

สตูล

320928

เด็กหญิงเปรมยาดา รัตนบุรี

อนุบาลสตูล

สตูล

320929

เด็กหญิงอัลยาอ์ พันกาแด

อนุบาลสตูล

สตูล

320930

เด็กหญิงทอสิริ วัฒนนาคะกุล

เซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

320931

เด็กหญิงภัทรธร นิลกานุวงศ์

เซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

320932

เด็กหญิงรมย์ธีรา มานิตย์ธนินท์

เซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

320933

เด็กหญิงศิริญญาพัทร อิทธิเบญจพงศ์

เซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

320934

เด็กชายวชิรวิชญ์ ภูมิมี

พร้านีลวัชระ

สมุทรปราการ

320935

เด็กชายณัฏฐนันท์ คงทรัพย์

ศรีวิทยาปากน้า

สมุทรปราการ

320936

เด็กหญิงธนิษฐา ศรีสยาม

ศรีวิทยาปากน้า

สมุทรปราการ

320937

เด็กชายปราณ คงสมุทร

ศรีวิทยาปากน้า

สมุทรปราการ

320938

เด็กชายนิปุณ นามบุญสวัสดิ์

สารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

320939

เด็กหญิงศศิญาญ์ เจนเลื่อย

สารสาสน์วิเทศสมุทรสาร

สมุทรปราการ

320940

เด็กชายธนราชันย์ สุวรรณศรี

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

320941

เด็กชายปองปราชญ์ หมื่นคลัง

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

320942

เด็กชายจิรายุ บุญเลิศ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320943

เด็กชายชิติพัทธ์ ครูรัตนานุวัฒน์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320944

เด็กชายณฤต อุชุปารนันท์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320945

เด็กชายณัฐกรณ์ อรุณสัมพันธ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320946

เด็กชายปัญพณชช์ ปาณานนท์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320947

เด็กชายพชร สุขศิริ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320948

เด็กชายวรพนธ์ เหลืองวิภาต

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

320949

เด็กชายพีร์พล บารุงเชาว์เกษม

ดรุณานุเคราะห์

สมุทรสงคราม

320950

เด็กชายศุภกร ศรีเสงี่ยม

เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

320951

เด็กชายกุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร

ทานตะวันไตรภาษา

สมุทรสาคร

320952

เด็กหญิงขาวดอกมะลิ บุญโต

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

320953

เด็กชายจิรา ปุรินทราภิบาล

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

320954

เด็กชายเตชิต พรหมชนะ

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

320955

เด็กหญิงวริศรา โหมดพลาย

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

320956

เด็กหญิงณัฐธนา สุเมธนภิส

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

320957

เด็กชายณัฐพัชธ์ สร้อยเพ็ชร์

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

320958

เด็กชายปิยะศักดิ์ จันทภักดี

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

320959

เด็กหญิงอภิชญา คล้ายเพชร

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

320960

เด็กหญิงสุภาพร การีโรจน์

เอกชัย

สมุทรสาคร

320961

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เสมาทอง

สาเร็จวิทยา

สระแก้ว

320962

เด็กชายปุณยวัจน์ ธรรมานนท์

เกตุพิชัยวิทยา

สระบุรี

320963

เด็กชายศุภภะกริณณ์ จันทร์ขจร

นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น

สระบุรี

320964

เด็กชายก้องภพ โทสุวรรณ์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320965

เด็กชายจิตติ รัตนเรืองวิมาน

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320966

เด็กชายชุติเดช งามขา

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320967

เด็กชายธารา ซุนเฟือง

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320968

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320969

เด็กหญิงพิชญ์ธนัช คาวิลัย

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320970

เด็กหญิงพุทธรักษา เจริญผล

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320971

เด็กชายยศสรัล พนมรัตรักษ์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320972

เด็กชายรภัสสิทธิ์ อินทร์อนันต์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320973

เด็กหญิงสุกฤตา หอมชะมด

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

320974

เด็กชายชัยพร จานงค์หาญ

อนุบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

320975

เด็กหญิงพิมพ์แก้ว จารี

อนุบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

320976

เด็กหญิงพิรศยา เศรษฐี

อินทโมลีประทาน

สิงห์บุรี

320977

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

อนุบาลสุโขทัย

สุโขทัย

320978

เด็กหญิงณวินดา สินสุวรรณ

อนุบาลสุโขทัย

สุโขทัย

320979

เด็กหญิงชารินันท์ แย้มอาสา

ปรีดาวิทย์

สุพรรณบุรี

320980

เด็กหญิงณัฐฐาพร อรุณแสงศิลป์

ปรีดาวิทย์

สุพรรณบุรี

320981

เด็กชายธุวานันท์ คงนะ

ปรีดาวิทย์

สุพรรณบุรี

320982

เด็กชายกฤษกร ปรัชญาเกรียงไกร

ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

สุพรรณบุรี

320983

เด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์

ศุภลักษณ์

สุพรรณบุรี

320984

เด็กชายคุณาภพ พลรัตน์

ศุภลักษณ์ ด่านช้าง

สุพรรณบุรี

320985

เด็กหญิงศศิญาณัฐ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

ศุภลักษณ์ ด่านช้าง

สุพรรณบุรี

320986

เด็กหญิงพนัชกร วลีเกียรติกุล

สหวิทย์

สุพรรณบุรี

320987

เด็กชายอิทธิกร ศิลา

สหวิทย์

สุพรรณบุรี

320988

เด็กหญิงภัทรมน ศรีพินิจ

สุพรรณภูมิ

สุพรรณบุรี

320989

เด็กหญิงสุพิชญ์นี เกษแก้วสถาพร

สุพรรณภูมิ

สุพรรณบุรี

320990

เด็กหญิงอนันตญา สดคมขา

อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

สุพรรณบุรี

320991

เด็กหญิงฐิตารีย์ คล้ายทอง

อนุบาลปราณี

สุพรรณบุรี

320992

เด็กหญิงสิริขวัญ แสนคา

อนุบาลปราณี

สุพรรณบุรี

320993

เด็กหญิงณัฐชานันท์ จันทร์ศิรินุสรณ์ อนุบาลพรประสาทวิทยา

สุพรรณบุรี

320994

เด็กชายจิรภัทร สมตัว

อนุบาลยอดไม้งาม

สุพรรณบุรี

320995

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมิทธาพิพัฒน์

อนุบาลยอดไม้งาม

สุพรรณบุรี

320996

เด็กชายธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย

อนุบาลสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

320997

เด็กชายพิตติกานต์ มงคลทิพย์วาที

อนุบาลสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

320998

เด็กชายณัฐพงศ์ คนึง

จงฮั้ว

สุราษฎร์ธานี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

320999

เด็กชายณัฏฐ์ คาเนตร

จอย

สุราษฎร์ธานี

321000

เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง

จอย

สุราษฎร์ธานี

321001

เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์

จอย

สุราษฎร์ธานี

321002

เด็กหญิงนงนภัส ขวัญเรือน

ธิดาแม่พระ

สุราษฎร์ธานี

321003

เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา

ธิดาแม่พระ

สุราษฎร์ธานี

321004

เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

นานาชาติสุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

321005

เด็กชายวรดร บรรเทาทุกข์

ปัญญาทิพย์

สุราษฎร์ธานี

321006

เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์

พุทธยาศรม

สุราษฎร์ธานี

321007

เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา

พุทธยาศรม

สุราษฎร์ธานี

321008

เด็กชายศิรสิทธิ์ รัตนนุพงศ์

วัดบ้านส้อง

สุราษฎร์ธานี

321009

เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม

อนุบาลนวพร

สุราษฎร์ธานี

321010

เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

321011

เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

321012

เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์

อนุบาลหนูน้อย

สุราษฎร์ธานี

321013

เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน

อุ่นรัก 2 ภาษา

สุราษฎร์ธานี

321014

เด็กชายรตน ไชยโย

อุ่นรัก 2 ภาษา

สุราษฎร์ธานี

321015

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

อุ่นรักเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

321016

เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์ ครองศิลป์

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321017

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321018

เด็กหญิงชัชชญา พัฒนฉัตรชัย

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321019

เด็กหญิงฐิติยา ทางดี

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321020

เด็กหญิงนฤชล ชอบเสร็จ

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321021

เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์ สุขแจ้ง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321022

เด็กชายมรุพงศ์ พัทธวิภาส

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321023

เด็กชายรวิภาส มามูล

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321024

เด็กชายศิระ บุญบัวมาศ

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321025

เด็กชายอิสระ สุทธิโยธา

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

321026

เด็กหญิงชนิกานต์ กิติพิพัฒน์มนตรี

อนุบาลหนองคาย

หนองคาย

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

321027

เด็กชายบุณยกร ถาละคร

อนุบาลหนองคาย

หนองคาย

321028

เด็กหญิงอชิรญา อุ่นเวียง

พิชญบัณฑิต

หนองบัวลาภู

321029

เด็กชายธนาคาร เจริญชัย

หนองบัววิทยายน

หนองบัวลาภู

321030

เด็กชายธรรม์รพี อุ้ยเลิศ

หนองบัววิทยายน

หนองบัวลาภู

321031

เด็กชายศุทธิวัจน์ นาทันตอง

หนองบัววิทยายน

หนองบัวลาภู

321032

เด็กหญิงณัฐภัสสร อนุปัญญาวัฒน์

อนุบาลวัดอ่างทอง

อ่างทอง

321033

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์สุวรรณ

อนุบาลวัดอ่างทอง

อ่างทอง

321034

เด็กหญิงพิชญา แพร่หลาย

อนุบาลวัดอ่างทอง

อ่างทอง

321035

เด็กชายศุรศศิศธร สอดส่อง

เจริญวิทยา

อานาจเจริญ

321036

เด็กหญิงทรรศมนวรรณ พินิจการวัฒน์กุล

เซนต์เมรี

อุดรธานี

321037

เด็กชายฐิตินันท์ ฐิติธนานนท์

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

321038

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์ ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

321039

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

321040

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นรานันทน์

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

321041

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองแท้

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

321042

เด็กหญิงณัฐชาภัทร เตียวศิริชัยสกุล พัฒนาปัญญา

อุดรธานี

321043

เด็กชายนรภัทร ภัทรมานนท์

มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

อุดรธานี

321044

เด็กชายปราชญวิท วงศ์ใหญ่

สาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อุดรธานี

321045

เด็กหญิงณภัทร ฉัตรพรธนโชติ

โฮลี่เมรี่อุดรธานี

อุดรธานี

321046

เด็กชายธนกฤต เทียนไชย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

321047

เด็กชายพสุ จงอัจฉริยกุล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

321048

เด็กชายกวิน ชุ่มทอง

อนุบาลอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

321049

เด็กหญิงบุญญารัก ศรลัมพ์

อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

321050

เด็กชายวันศุกร์ อัศวรัตนฺ์

อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

อุทัยธานี

321051

เด็กชายณัฐวุฒิ สมปัก

บ้านหนองแสง

อุบลราชธานี

321052

เด็กหญิงรัตนกมล แสงวิเชียร

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

อุบลราชธานี

321053

เด็กชายเอกนาวา จุ้ยเจริญ

ศรีปทุมพิทยาคาร

อุบลราชธานี

321054

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุพรรณ์

ศรีอุดมปัญญาคม

อุบลราชธานี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

321055

เด็กชายชีร์วรา พานคา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321056

เด็กชายธนเดช หาสุข

อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

อุบลราชธานี

321057

เด็กหญิงกฤติมา บุตนิตย์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321058

เด็กชายคงสักก์ โกศัลวิตร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321059

เด็กชายจักรพงศ์ พันธ์น้อย

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321060

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321061

เด็กหญิงชนุตร์ ศรีสันต์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321062

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดหนองบัว

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321063

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321064

เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321065

เด็กชายธัญญพัทธ์ วรพิพัฒน์พร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321066

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ก้อนทอง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321067

เด็กหญิงนภัสตรา พงษ์พิสิฐวงศ์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321068

เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321069

เด็กชายนิทิศ ไชยประณิธาน

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321070

เด็กชายปัณณทัต ปิยภิญโญภาพ

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321071

เด็กชายพิศิษฏ์ เต็มธนานันท์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321072

เด็กหญิงภคพร วงศ์ผา

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321073

เด็กชายภวินท์รพี โพธิ์ศรี

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321074

เด็กชายภัทรธร ปาวรี่ย์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321075

เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321076

เด็กหญิงศรินท์พัทธ์ สิงห์เผ่น

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321077

เด็กชายสร้างบุณ พลาศรี

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

321078

เด็กหญิงอิงลดา กาญจนอาไพพร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

