รหัสประจำตัวสอบรอบที่ 2 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพฯ วิชำ คณิตศำสตร์ ป.3
รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310001

เด็กชายยศกฤต แสงระวี

โชคชัยกระบี่

กระบี่

310002

เด็กชายอาเดล หมัดตะพงศ์

เทศบาล 4 มหาราช

กระบี่

310003

เด็กหญิงฐิติพร พูลเกิด

สังข์ทองวิทยา

กระบี่

310004

เด็กชายเดชสิทธิ์ สุดใจ

สังข์ทองวิทยา

กระบี่

310005

เด็กหญิงกณิศา คงสงค์

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310006

เด็กชายณัฐชนันท์ คงธนาไพบูลย์

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310007

เด็กหญิงเดชนศรี อาษา

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310008

เด็กชายปิยณัฏฐ์ พิเมย

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310009

เด็กหญิงศศิรฎา เปาะทองคา

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310010

เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา

อนุบาลกระบี่

กระบี่

310011

เด็กชายวีรภาพ สุทธินวล

อนุบาลคณาพร

กระบี่

310012

เด็กชายณัฐคุณ ภูมิภมร

อิศรานุสรณ์

กระบี่

310013

เด็กหญิงศุภสุตา พงศ์วงประเสริฐ

อิศรานุสรณ์

กระบี่

310014

เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310015

เด็กชายชนาธิป โตวังจร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310016

เด็กชายชยกร สุวรรณเทน

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310017

เด็กหญิงชลธิชา สีสุข

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310018

เด็กชายชัชพิสิฐ อภิโชติพันธุ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310019

เด็กหญิงฐิติชญา ศุภรานนท์รัตน์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310020

เด็กชายธนเดช รุจานันท์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310021

เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310022

เด็กชายธาดา วาสนาเพียรพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310023

เด็กชายนพวริทธิ์ วชิระคณาพัฒน์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310024

เด็กหญิงนรกมล ทีโนรีโอ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310025

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อโนทัยประสพสุข กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310026

เด็กหญิงเพราะรัก บูชนียพงศ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310027

เด็กหญิงภัชริดา สุวรรณศรีสาคร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310028

เด็กชายภาวิศ พินทุสรชัย

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310029

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310030

เด็กชายยุทธภูมิ ชัยสวัสดิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310031

เด็กชายรัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ์

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310032

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรโชติ

กรพิทักษ์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310033

เด็กชายกรณ์ กองแก้ว

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310034

เด็กชายกฤชณัท หวู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310035

เด็กชายการินท์ ศรีประทีปกุล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310036

เด็กชายคณพศ เอกตระกูลเกษม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310037

เด็กชายชยพล จันทร์พร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310038

เด็กชายณธรรศ ปราบพาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310039

เด็กชายณัฐธัญ กาวาฮารา

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310040

เด็กชายธนกฤต วิจิตรจามรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310041

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310042

เด็กชายธัชชัย อภินัยนาถ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310043

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310044

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุ์ธีรานุรักษ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310045

เด็กชายธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310046

เด็กชายนทีสิชณ์ สันติวิภานนท์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310047

เด็กชายนรวร จงวุฒิชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310048

เด็กชายนววัต กลิ่นงาม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310049

เด็กชายนิธาน เรามานะชัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310050

เด็กชายปัณณทัต เมธาจรัส

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310051

เด็กชายพงษภัทร วาณิชย์ไพศาล

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310052

เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310053

เด็กชายพลกฤต กันมะณี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310054

เด็กชายภวินทร์ ปัญจทรัพย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310055

เด็กชายภัฏ วงศ์รุจิราวาณิชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310056

เด็กชายภาสกร โซวติเวชย์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310057

เด็กชายอติโรจน์ พลอยองุ่นศรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310058

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ตันติวิเศษศักดิ์ คริสต์ธรรมวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310059

เด็กชายธนพิสิฐ ปานถาวร

คริสต์ธรรมวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310060

เด็กชายกฤตพจน์ กิตติภูมิวงศ์

จารุวัฒนานุกูล

กรุงเทพมหานคร

310061

เด็กหญิงจิณัชญา ฤทธิ์รักษา

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

310062

เด็กชายบุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

310063

เด็กชายอธิยุต โชครุ่งวรานนท์

จิตรลดา

กรุงเทพมหานคร

310064

เด็กชายภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ

ชินวร

กรุงเทพมหานคร

310065

เด็กชายธนเสฏฐ์ นิฏฐิยานนท์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

310066

เด็กชายธันย์พศุตม์ พรมจันทร์

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

310067

เด็กชายรวิภัทร พรตั้งจิตลิขิต

โชคชัย

กรุงเทพมหานคร

310068

เด็กชายกรณ์ อัครานุพรพงษ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310069

เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310070

เด็กชายเขมวัฒน์ แสงไฟ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310071

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310072

เด็กชายฑีนธรม์ ชีพเชี่ยวชาญชัย

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310073

เด็กชายณฐกร ศรีปรางค์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310074

เด็กชายณัฐพัฒน์ ธนไพศาลกิจ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310075

เด็กชายณัทนภนต์ ลิมเพชรากุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310076

เด็กชายเตชิส ชัยศรี

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310077

เด็กชายธนกร บัวทองธนะการ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310078

เด็กชายธนวรรธณ์ หิรัญประดิษฐกุล เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310079

เด็กชายธีระ ยรรยงชัยกิจ

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310080

เด็กชายธีรัช เทภาสิต

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310081

เด็กชายเปรม ปานกลาง

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310082

เด็กชายพิชยพล สูงสิงห์ทอง

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310083

เด็กชายพีรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310084

เด็กชายภัคภูมิ อุดมพันธ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310085

เด็กชายรัฐณพีร์ หมอนจันทร์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310086

เด็กชายโรมัน สุขสุมิตร์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310087

เด็กชายวรชิต สุวรรณนภดล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310088

เด็กชายศิโรตม์ สัทธาธรรมรักษ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310089

เด็กชายศุภกร มาลาไทย

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310090

เด็กชายศุภทิน โอฬา

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310091

เด็กชายศุภฤต เกตุพันธุ์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310092

เด็กชายหฤษฎ์ วีระอาชากุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310093

เด็กชายอนพัช เอื้อศรีวัฒนากุล

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310094

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

310095

เด็กชายณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา

เซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร

310096

เด็กชายพลภัช วงษ์วิไลวารินทร์

เซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร

310097

เด็กชายอภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์

เซนต์ดอมินิก

กรุงเทพมหานคร

310098

เด็กหญิงเกตน์สิรี คงเจริญสุขสันติ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310099

เด็กหญิงณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310100

เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ ตันพัฒนรัตน์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310101

เด็กหญิงวิชญาดา รักกสิกร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310102

เด็กหญิงสุวัชรา มิตรประยูร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310103

เด็กหญิงอุษณิษา เลิศวงศ์วีรชัย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กรุงเทพมหานคร

310104

เด็กชายจิรวศิน วีระกุล

ณ ดรุณ

กรุงเทพมหานคร

310105

เด็กชายณฐกร ปุรภาพงศ์

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310106

เด็กหญิงธัญชนก สังบัวแก้ว

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310107

เด็กชายธิติสรณ์ นวลนิ่ม

ถนอมพิศวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310108

เด็กชายศิวกรณ์ โฆษวิฑิตกุล

นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส

กรุงเทพมหานคร

310109

เด็กหญิงกวิสรา อยู่ยงวัฒนา

บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เพรพ แอนด์ เซคอันเดริ สคูลกรุงเทพมหานคร

310110

เด็กชายกฤตภาส โลหิตหาญ

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310111

เด็กชายซู หยู่ เฉิน

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310112

เด็กชายณัฐชาวีร์ พันธ์หมัย

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310113

เด็กหญิงนฤสรณ์ กลัดแก้ว

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310114

เด็กชายพิจักษณ์ กิจวัฒนหิรัญ

บางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310115

เด็กชายจิรัฎฐ์ ตั้งเศรษฐนากร

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

310116

เด็กชายจิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ

ประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร

310117

เด็กชายภูผา สุขสุข

ประถมทวีธาภิเศก

กรุงเทพมหานคร

310118

เด็กหญิงวชิรวฎี คุ้มเปลี่ยน

ปราโมชวิทยารามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

310119

เด็กชายสรวิชญ์ ทองประเสริฐ

ปราโมชวิทยารามอินทรา

กรุงเทพมหานคร

310120

เด็กชายชิษนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร

ปัญญาศักดิ์

กรุงเทพมหานคร

310121

เด็กหญิงปุณญดา กรกิจกุลเกษม

ปัญญาศักดิ์

กรุงเทพมหานคร

310122

เด็กชายคณิศร บุณยะโอภาส

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310123

เด็กหญิงชนิภาพิชญ์ วรพจน์มงคล

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310124

เด็กชายชวิน ปัณฑรางกูร

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310125

เด็กชายณชพล คูโณปการ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310126

เด็กชายณมน ดารามาศ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310127

เด็กหญิงทฤฒมน จรูญศิริ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310128

เด็กหญิงทักษพร งามสมทรัพย์

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310129

เด็กชายธนกร อวัสดาพร

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310130

เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนศรี

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310131

เด็กชายปัณณธร ลือนาม

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310132

เด็กชายพีรดนย์ เขมะศักดิ์ชัย

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310133

เด็กชายพีรบูรณ์ จินดาลัทธ

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310134

เด็กชายพีรภาส อาภาคัพภะกุล

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310135

เด็กชายวงศธร เขียนเขต

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310136

เด็กหญิงวรันณ์ธร กังสนันท์

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310137

เด็กหญิงเบญญาภา ไตรรัตนวนิช

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

310138

เด็กหญิงพิมพ์นภัส นพวาร

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

310139

เด็กหญิงณัจฉรียา มิ่งมิตรโอฬาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

310140

เด็กชายวรพล ช่วยบารุง

พระมารดานิจจานุเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310141

เด็กชายปิยรุจ วรนาวิน

พระแม่มารีสาทร

กรุงเทพมหานคร

310142

เด็กชายอัครนันท์ ชัยประดิษฐ์พร

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

กรุงเทพมหานคร

310143

เด็กชายจิรายุ บุนนาค

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

310144

เด็กชายวสุธร จิราพัชรสิน

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

310145

เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท

เพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

310146

เด็กหญิงณัฐภากัญญ์ วาจาสิทธิศิลป์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310147

เด็กหญิงสุภาวิดา บูรณะเวชหลิม

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310148

เด็กชายจรูญวิทย์ จงเฟื่องปริญญา

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310149

เด็กหญิงญาดา สุนทรภักดี

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310150

เด็กหญิงณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310151

เด็กชายธน ธนดีเจริญโชค

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310152

เด็กหญิงธวัลยา วิบูลย์กิจวรกุล

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310153

เด็กชายบารมี ปัทมะทิน

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310154

เด็กชายภวิทธิ์ พิพัฒน์ธนวงศ์

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310155

เด็กชายภัทรพล ขานทะราชา

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310156

เด็กชายยสสมบูรณ์ สัตย์ธรรม

ราชวินิต

กรุงเทพมหานคร

310157

เด็กหญิงกานต์ภัสสร์ ชุณหสุวรรณกุล ราชินี

กรุงเทพมหานคร

310158

เด็กหญิงนุชประวีณ์ คะจิตรแขม

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

310159

เด็กหญิงเพียง์ขวัญ สิริวินยานนท์

ราชินี

กรุงเทพมหานคร

310160

เด็กหญิงกัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

310161

เด็กหญิงณภัทร เครือคล้าย

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

310162

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทั่งทอง

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

310163

เด็กหญิงณัฐยมล มุ่งธัญญา

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310164

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310165

เด็กหญิงนรมน โรจน์ชีวิน

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310166

เด็กหญิงพสิกา วิชากรกุล

วัฒนาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

310167

เด็กชายเอกราช ลุนณี

วัดบางปะกอก

กรุงเทพมหานคร

310168

เด็กหญิงแก้วเกล้า วัชรตั้งไตรรงค์

วัดสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310169

เด็กชายกิตติธัช พุ่มวิวัฒนศิริกุล

สยามสามไตร

กรุงเทพมหานคร

310170

เด็กชายณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล

สองภาษาลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

310171

เด็กชายปริญ มิตรารัตน์

สองภาษาลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

310172

เด็กชายกอบุญ อริยพล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310173

เด็กหญิงกัญญาพัชร จงอัศญากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310174

เด็กชายจักริน ตลอดสุข

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310175

เด็กหญิงจิรัชญา สุขเขตต์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310176

เด็กชายเจตนิพิฐ เลาหเรืองรองกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310177

เด็กหญิงชวิศา ธรณธรรม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310178

เด็กชายชาญธรรม มานิกบุตร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310179

เด็กชายฐิติวัชร์ บัวแย้ม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310180

เด็กชายณภัทร จูฑะพุทธิ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310181

เด็กหญิงณภัทรารัตน์ สุรเชษฐพาณิช สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310182

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310183

เด็กชายณัฐธรรม์ รัศมีสกุลไกร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310184

เด็กชายณัฐวรรธน์ เลิศเรืองวุฒิ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310185

เด็กชายดรัส วรรณสารเมธา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310186

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310187

เด็กชายธิปก ตั้งศิริพัฒน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310188

เด็กชายธีรพัฒน์ เพิ่มพูลโชคคณา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310189

เด็กหญิงนภัสนันท์ รณเกียรติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310190

เด็กชายนวิน พัฒนจินดากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310191

เด็กหญิงนิสิตา จาปาเทศ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310192

เด็กหญิงปทิตตา ปิยมังคลังกูร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310193

เด็กชายปภังกร ตั้งธนาทร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310194

เด็กหญิงปภาดา ผดุงพัฒโนดม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310195

เด็กชายปวริศร์ ตันตระรัตนะ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310196

เด็กหญิงปาณัทดา แสงน้าเพชร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310197

เด็กหญิงพิชญาภา ทองวิเศษ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310198

เด็กหญิงพิชยา วิบูลย์กิจวรกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310199

เด็กชายพิตตินันท์ นิลดับแก้ว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310200

เด็กชายภักดีเชษฐ์ ตาดทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310201

เด็กชายภูริภัทร ตั้งสืบกุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310202

เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310203

เด็กชายมงกุฎ บุญธปัญญา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310204

เด็กชายยูเซ จารุพูนผล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310205

เด็กหญิงรตา มั่นเจริญพร

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310206

เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310207

เด็กหญิงลักษมน จันทร์อาภากุล

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310208

เด็กชายวรภัทร์ วิริยะโกวิทยา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310209

เด็กหญิงวริศรา กุหลาบแก้ว

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310210

เด็กชายศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310211

เด็กชายสรวิศ เนื่องจานงค์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310212

เด็กชายสิทธินนท์ วงศ์สืบชาติ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310213

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ ขาวเอี่ยม

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310214

เด็กหญิงโสพิชา งามสวย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310215

เด็กชายอัครวินท์ สินประสูตร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310216

เด็กหญิงอาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310217
310218

เด็กชายธีรชาติ เดชานันทศิลป์
เด็กหญิงกชวรรณ อาภรณ์ศิลป์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

310219

เด็กหญิงกัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์

310220

เด็กหญิงณัญชพัชร์ เลิศสาธิต

310221

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์

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

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว
310222

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

310223

เด็กหญิงณิชาภา บุษหมั่น

310224

เด็กชายธนวินท์ เบญจมาภา

310225

เด็กชายธัชกร ศุภคณาพิทักษ์

310226

เด็กชายปวริศ ปรีงาม

310227

เด็กชายปุณยพัฒน์ พิพัฒนานันทิ

310228

เด็กชายพชร ธาคากิ

310229

เด็กหญิงพรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ

310230

เด็กชายพอดี ล้วนจาเริญ

310231

เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล

310232

เด็กหญิงวรินทร พิมลศรี

310233

เด็กชายอธิภัทร สถิตย์วงศ์

310234

เด็กชายอรรจกร หวลเจริญทนต์

310235

เด็กหญิงอิสรีย์ กาญจนรัตน์มณี

310236

เด็กหญิงภูมิอิณทรา ปาตัก

โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

310237

เด็กชายกรภัทร วงศ์จงใจหาญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310238

เด็กชายกฤติน จริตพันธ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310239

เด็กชายกฤษฎ์ โสพล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310240

เด็กหญิงขวัญชนก จิตติคุณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310241

เด็กหญิงเขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310242

เด็กชายคุณัชญ์ ธรรมรัชสุนทร

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310243

เด็กหญิงจิรัชญา เอี่ยมสาอางค์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310244

เด็กหญิงจุฑามาส คงแก้ว

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310245

เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310246

เด็กหญิงชิชา สุขสุวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310247

เด็กชายณภัทร ศรีไพโรจน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310248

เด็กหญิงณรดา ธรรมานุธรรม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310249

เด็กหญิงณัชชา ศิริพันธ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310250

เด็กชายณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310251

เด็กหญิงณัฐณิชา กุศลาศัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310252

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทองคา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310253

เด็กชายธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310254

เด็กชายธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310255

เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310256

เด็กหญิงนัทธมน บุญชานาญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310257

เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310258

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310259

เด็กชายปรินทร์ ขานทอง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310260

เด็กหญิงปวริศา รอดรัตน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310261

เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310262

เด็กชายปัณณ์ อินทรหะ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310263

เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310264

เด็กหญิงพริม ตันติศิรินทร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310265

เด็กชายพิงภู เวสารัชประเสริฐ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310266

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310267

เด็กหญิงภรรนท จิตกระเสริม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310268

เด็กชายภูวเดช เพิ่มทรัพย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310269

เด็กชายรักชนก หิรัญศรี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310270

เด็กชายรักธรรม สุวรรณนิคม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310271

เด็กหญิงรินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310272

เด็กหญิงวรกมล เจริญสม

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310273

เด็กชายวรเชฏฐ์ เหมือนดาว

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310274

เด็กชายวรภณ ตัณฑุลเวศม์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310275

เด็กชายวิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310276

เด็กชายสิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310277

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลธีระวิทย์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310278

เด็กชายอชิรวัชย์ คงเทียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310279

เด็กชายอชิระ คงคาลัย

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310280

เด็กชายอภิภัทร อดิศัยโสภณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310281

เด็กหญิงอภิรฎา ภู่วรวรรณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310282

เด็กหญิงอารยา ปลั่งสาราญ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310283

เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

310284

เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

310285

เด็กชายสาริศ น้อยสุวรรณ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

310286

เด็กหญิงธัชชาวีร์ ลวดลาย

สารสาสน์วิเทศสายไหม

กรุงเทพมหานคร

310287

เด็กชายนันทวิธู พนาพิทักษ์กุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

กรุงเทพมหานคร

310288

เด็กชายรณกฤต เผ่าจิตรกุล

สารสาสน์วิเทศสายไหม

กรุงเทพมหานคร

310289

เด็กชายศุภกร บูรณศรี

สารสาสน์วิเทศสายไหม

กรุงเทพมหานคร

310290

เด็กชายพาที แพเจริญ

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

310291

เด็กชายวัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

310292

เด็กชายวิฑัญญู อร่ามแสงจันทร์

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

310293

เด็กหญิงนุชรี ตรีศูลรัตน์

โสมาภานุสสรณ์

กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว
310294

ชื่อ-สกุล
เด็กชายชยากร ศิริไกร

โรงเรียน

310295

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อภิรัตน์

อนุบาลอาภาภิรมย์

กรุงเทพมหานคร

310296

เด็กชายกฤษ ธรรมมารักษ์

อมาตยกุล

กรุงเทพมหานคร

310297

เด็กชายถิร ศิริภรรค์

อมาตยกุล

กรุงเทพมหานคร

310298

เด็กหญิงรมิดา มุสิจรัล

อมาตยกุล

กรุงเทพมหานคร

310299

เด็กชายธรรมวุฒิ ตันฑเทอดธรรม

อยู่เย็นวิทยา

กรุงเทพมหานคร

310300

เด็กชายจิรภัทร เชาว์พิศาลกิจ

อรรถมิตร

กรุงเทพมหานคร

310301

เด็กชายสิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ์

อรรถมิตร

กรุงเทพมหานคร

310302

เด็กชายคมพณัฐ ศิริวัฒนาลิขิต

อัสสัมชัญ

กรุงเทพมหานคร

310303

เด็กหญิงนภธร บุญปัญญาธนาชัย

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กรุงเทพมหานคร

310304

เด็กหญิงศุภนุช รัตกิจนากร

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กรุงเทพมหานคร

310305

เด็กชายวงศวัฒน์ ลิมิตเลาหพันธุ์

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

310306

เด็กหญิงวีรินทร์ จงจิตเจริญพร

อัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

310307

เด็กชายกวิน ฉัตรเลิศพิพัฒน์

อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

310308

เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์

อัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพมหานคร

310309

เด็กหญิงปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

อานวยศิลป์

กรุงเทพมหานคร

310310

เด็กหญิงณิชาภา จุนถิระพงศ์

อุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310311

เด็กหญิงแพงพธู โนวังหาร

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กรุงเทพมหานคร

310312

เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

กาญจนบุรี

310313

เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์

ต้นกล้าแห่งปัญญา

กาญจนบุรี

310314

เด็กหญิงพิมพจน์ เลาหอุดมโชค

อนุบาลกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

310315

เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กาฬสินธุ์

310316

เด็กหญิงภีรดา มิตรภานนท์

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กาฬสินธุ์

310317

เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

กาฬสินธุ์

310318

เด็กชายภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน์

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

310319

เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

310320

เด็กหญิงภัฑรเกล้า ศิริเจริญรัตน์

อนุบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

อนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์)

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310321

เด็กชายสรธร ศักดิ์ศศิธร

อนุบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

310322

เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม

เจริญสุขอุดมวิทยา

กาแพงเพชร

310323

เด็กหญิงกัลยดา มณีพราย

สาธิต

กาแพงเพชร

310324

เด็กชายกฤติธี อิ่มทอง

อนุบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

310325

เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

อนุบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

310326

เด็กชายยศกร บรรยง

ชุมชนชุมแพ

ขอนแก่น

310327

เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา

เทศบาลสวนสนุก

ขอนแก่น

310328

เด็กชายพัทธนันท์ สถิรวงศ์วรรณ

เทศบาลสวนสนุก

ขอนแก่น

310329

เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคา

มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ขอนแก่น

310330

เด็กชายปราญชล สันติวรากร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

310331

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกาจร

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

310332

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

310333

เด็กหญิงกนกธร กุลด้วง

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310334

เด็กชายชนธัญ แหวะสอน

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310335

เด็กหญิงญดาภา นาเจริญ

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310336

เด็กหญิงปารณีย์ แก้วบ่อ

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310337

เด็กหญิงพธัญญา บุญยืน

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310338

เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ทองถวิล

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310339

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยธงรัตน์

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310340

เด็กชายภู่ศิริ เกษศิริ

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310341

เด็กชายวรพล เพียทา

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

310342

เด็กชายแน่จริง โชคภัทรวงค์

สตรีมารดาพิทักษ์

จันทบุรี

310343

เด็กหญิงกชมน เพิ่มเพียรศิลป

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310344

เด็กหญิงกวิสรา ตรีผล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310345

เด็กหญิงกัญญณัช สวัสดิภาพ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310346

เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วละมุล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310347

เด็กหญิงกัญพัชญ์ สิงห์สุวรรณ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310348

เด็กชายคณพศ ธนบุญรัตน์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310349

เด็กชายคณิศร แก้วค้า

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310350

เด็กชายจิรทีปต์ รัศมีอัมพร

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310351

เด็กชายชินทัน ภักดีชาติ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310352

เด็กหญิงญาธิดา มณีรัตน์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310353

เด็กหญิงณัฐชยา อินทร์คา

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310354

เด็กหญิงณัฐพร จิตรถวิล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310355

เด็กหญิงณิชกมล เห็มกัณฑ์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310356

เด็กชายทรงภูมิ กองแก้ว

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310357

เด็กชายธนาณัติ คนอยู่

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310358

เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์ พันธ์คาเกิด

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310359

เด็กหญิงนันทัชพร เชิงสมอ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310360

เด็กชายนิธิณัฏฐ์ ขอจุลซ้วน

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310361

เด็กชายปฏิภาณ โชติธรรมจักร์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310362

เด็กหญิงปพิชญา แจ่มแจ้ง

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310363

เด็กหญิงปราณปรียา ธีรสรรเพชญ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310364

เด็กหญิงปราณปรียา บารุงศิลป์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310365

เด็กชายปวินทร์ คงขวัญ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310366

เด็กหญิงปวีณ์กร ธานินทร์ปฐมรัฐ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310367

เด็กหญิงปุณณภา เถาธรรมพิทักษ์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310368

เด็กหญิงปุณณภา วรัญญูรัตนะ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310369

เด็กหญิงพาขวัญ อุทัยเสวก

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310370

เด็กชายพิชญุตม์ โชคมิ่งขวัญ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310371

เด็กหญิงพีรญา เพชลีฬหะ

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310372

เด็กชายภัทรกร บุญล้อม

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310373

เด็กหญิงมนสิชา กิจดารงกุล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310374

เด็กหญิงวริศรา กิติทัศน์เศรณี

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310375

เด็กชายวสันต์พรรษ รัตนพลาไชย

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310376

เด็กชายวิชยานนท์ วรรณธราดล

สฤษดิเดช

จันทบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310377

เด็กชายศุภัช กุลดารงค์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310378

เด็กชายสุรธัช บรรเทาวงษ์

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310379

เด็กชายอภิภู บุปผเวส

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310380

เด็กหญิงอัญชิษา สายทอง

สฤษดิเดช

จันทบุรี

310381

เด็กชายกันตพัฒน์ ดาศรีสวัสดิ์

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

310382

เด็กหญิงฉัตรปวีร์ สุขสัมพันธ์

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

310383

เด็กชายธนณัฐ ยืนยง

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

310384

เด็กชายปัณณธร ศรีจันทรอารี

อนุบาลจันทบุรี

จันทบุรี

310385

เด็กชายกฤติน อธิปัตตานนท์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310386

เด็กหญิงจารุพัฒน์ ชนะนิมิตร

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310387

เด็กชายเจตนิพิฐ อวยชัย

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310388

เด็กหญิงชญานุตม์ สว่างสุข

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310389

เด็กหญิงชาลีรัตน์ นุชนงค์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310390

เด็กชายฐปนวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310391

เด็กหญิงดวงขวัญ บุญช่วย

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310392

เด็กชายธนภัทร โฉมศรี

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310393

เด็กหญิงธนัชพร แน่นหนา

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310394

เด็กหญิงธนาภา เกตานนท์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310395

เด็กชายธีร์มนธร แฝงวัด

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310396

เด็กชายนนทกร สุขล้น

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310397

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีคล้าย

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310398

เด็กหญิงปราณิสา ปัดถาวะโร

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310399

เด็กชายปาณัช โชติวิทยารัตน์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310400

เด็กชายปิฏฐวัฒน์ หงษาชาติ

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310401

เด็กหญิงพรรษปรียา จันทวงค์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310402

เด็กชายพัชรพล กิจจะอรพิน

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310403

เด็กชายพิสิษฐ์ กกหอม

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310404

เด็กชายรพี จันทร์มณี

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310405

เด็กหญิงศรัณย์พัชร อัครพรเดชธนา วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310406

เด็กหญิงศศิธร เตชอัครภิญโญ

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310407

เด็กหญิงสมัชญา สุวรรณบุตร

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310408

เด็กชายอินทปัญญ์ ป้องเขต

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

310409

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีหาบุตร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310410

เด็กชายณัฐพัชร์ มหิทธิ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310411

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ครูเกษตร

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310412

เด็กหญิงภคมณ ไทยนิยม

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310413

เด็กชายวชิรวัชร์ จาฟู

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310414

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310415

เด็กชายอนุยุต จันทร์พิทักษ์

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310416

เด็กชายอัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

310417

เด็กหญิงณัฐธิดา ตาดทองแถว

เทศบาลบ้านศรีมหาราชา

ชลบุรี

310418

เด็กหญิงจิณห์นิภา จาปี

บุญญวิทยาคาร

ชลบุรี

310419

เด็กหญิงพิชชาพร นาควิสุทธิ์

ปรีชานุศาสน์

ชลบุรี

310420

เด็กหญิงปริณดา ศรีจันทร์

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

310421

เด็กหญิงเฟื่องธัญ อิฐงาม

วัฒนานุศาสน์

ชลบุรี

310422

เด็กชายธัญวิสิฎฐ์ ตรงต่อกิจ

ศรีสุวิช

ชลบุรี

310423

เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์

สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

310424

เด็กชายฉันท์ชนก ทรงศิลป์

สารสาสน์วิเทศบูรพา

ชลบุรี

310425

เด็กชายกรณ์พงศ์ พิเชฐจินดากุล

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310426

เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310427

เด็กชายชนกชนม์ โฉมเฉลา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310428

เด็กชายชวัลวิทย์ วาริชา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310429

เด็กชายชาญเมธี กิจบารุงลาภ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310430

เด็กชายฐปนรร มงคลเอกเลิศ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310431

เด็กหญิงณธิดา เฉลิมพานิช

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310432

เด็กชายณัฐนันท์ เธียรวุฒิวงศ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310433

เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310434

เด็กชายปราณต์ รุจาคม

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310435

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310436

เด็กหญิงพรปวีณ์ โกสินทรจิตต์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310437

เด็กชายภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310438

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชสภา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310439

เด็กหญิงแววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310440

เด็กชายเศรษฐพล พรหมมานันท์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310441

เด็กชายสิรวิชญ์ พิเชฐจินดากุล

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310442

เด็กชายหฤษฎ จันทรสา

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310443

เด็กชายอชิระ มหรรณพนที

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310444

เด็กหญิงอริสา ผลิตวานนท์

อนุบาลชลบุรี

ชลบุรี

310445

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขมสวาท

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

310446

เด็กหญิงยลนิล รัตนารถ

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

310447

เด็กหญิงสวิตตา เจริญสุข

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

310448

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

310449

เด็กชายธนกฤต สานุสันต์

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

310450

เด็กหญิงปริชญา สัตยวงศ์ทิพย์

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชลบุรี

310451

เด็กชายปีติคุน อภิชนกิจ

อัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

310452

เด็กชายณชนก ลีวะพงษ์เพียร

วัฒนาชัยนาท

ชัยนาท

310453

เด็กชายจิรครินทร์ กระจ่างพันธุ์

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

310454

เด็กชายจิรัฎฐ์ แสงทองคา

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

310455

เด็กชายนักรบ ร้อยแว่น

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

310456

เด็กชายภูมิณภัท พฤทธิ์ธนัตพร

อนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

310457

เด็กชายกานต์ตะวัน พงษ์จันทร์

บ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)

ชัยภูมิ

310458

เด็กชายณัฐกฤต อินทะโส

บ้านบุฉนวน

ชัยภูมิ

310459

เด็กหญิงธันญ์ชนก นาสมพงษ์

อนุบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

310460

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง อนุบาลบ้านเด็กดี 2

ชัยภูมิ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310461

เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ

ภูบดินทร์พิทยาลัย

ชุมพร

310462

เด็กชายพศิน รัตนไชย

หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์

ชุมพร

310463

เด็กชายณัฐภัทร งั่นบุญศรี

อนุบาลชุมพร

ชุมพร

310464

เด็กชายธีระภัทร คูทองทุ่ง

อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

ชุมพร

310465

เด็กชายธวรรธ ใจคาวัง

เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เชียงราย

310466

เด็กชายภาคิน ปินนะรา

มานิตวิทยา

เชียงราย

310467

เด็กชายภาณุวัชร ยาดี

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

310468

เด็กชายภูปกรณ์ ภัทรจิตรานนท์

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

310469

เด็กชายวิทยา แก้วจันทร์

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

310470

เด็กหญิงศิรนาฎ เตชะธีราวัฒน์

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

310471

เด็กชายอัยการ สามคา

อนุบาลเชียงราย

เชียงราย

310472

เด็กชายจิณณะธรรม คาศรีสุข

อนุบาลเวียงป่าเป้า

เชียงราย

310473

เด็กหญิงภัณฑิลา กันทะเรือน

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

310474

เด็กชายรพีพงศ์ ภาคนนท์กุล

ดาราวิทยาลัย

เชียงใหม่

310475

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

310476

เด็กหญิงกชพรรณ พรสกุลไพศาล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310477

เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310478

เด็กชายกฤตติกุล สมแสง

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310479

เด็กหญิงกฤตพร ไชยลังกา

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310480

เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310481

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สันติสกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310482

เด็กชายบุริศวร์ สารข้าว

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310483

เด็กชายปพณ เรืองศิริ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310484

เด็กชายปัณณทัต ตันเรืองพร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310485

เด็กหญิงพันพราว ศรีพยัคฆเศวต

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310486

เด็กหญิงภิญญดา จินดามาตย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310487

เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310488

เด็กชายรฐนนท์ ใจโพธิ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310489

เด็กชายรัชชานนท์ พลวุฒิ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310490

เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310491

เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310492

เด็กชายศุภกร ประไพพิศ

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310493

เด็กชายสิปปวิชญ์ ปราโมทย์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310494

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310495

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันทร์จุงจิตต์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310496

เด็กชายหรัณย์ เจียมประดิษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310497

เด็กหญิงอรณิชชา เจียมประดิษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เชียงใหม่

310498

เด็กหญิงธนัญชนก กว้างสวาสดิ์

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เชียงใหม่

310499

เด็กหญิงพริษฐ์ สายวิจิตร

วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

เชียงใหม่

310500

เด็กชายชนิตว์คุณ ปัญญาเทพ

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

310501

เด็กชายณัฐชนน ธีรเมทินี

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

310502

เด็กชายณัฐนันท์ อัครจินดา

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

310503

เด็กหญิงทองพันนา สุวรรณ

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

310504

เด็กหญิงเพียงออ เรืองจาเนียร

อนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

310505

เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยน

ดรุโณทัย

ตรัง

310506

เด็กหญิงเชิญณิชา บุญยตา

บูรณะราลึก

ตรัง

310507

เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว

บูรณะราลึก

ตรัง

310508

เด็กหญิงเบญญาภา สว่างสมุทร

บูรณะราลึก

ตรัง

310509

เด็กหญิงพนัชกร นวนนิ่ม

บูรณะราลึก

ตรัง

310510

เด็กหญิงภูริชญา เดชประมวลพล

บูรณะราลึก

ตรัง

310511

เด็กหญิงรมิดา ตันติมาภรณ์

บูรณะราลึก

ตรัง

310512

เด็กหญิงวรรณวนัช หนูเลี่ยง

บูรณะราลึก

ตรัง

310513

เด็กชายวิสุทธิวัฒน์ วงษ์ชนะ

บูรณะราลึก

ตรัง

310514

เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง

บูรณะราลึก

ตรัง

310515

เด็กชายภีม สว่างวัน

ปิยบุตรศึกษากร

ตรัง

310516

เด็กชายปารเมธ พรหมจรรย์

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ตรัง

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310517

เด็กหญิงวิชญาดา เชาวน์วุฒกิ ุล

อนุบาลตรัง

ตรัง

310518

เด็กชายสุรพศ เถาหมอ

มารดานุสรณ์

ตราด

310519

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอกสุรีย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นครนายก

310520

เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีสด

อนุบาลนครนายก

นครนายก

310521

เด็กชายเตชินท์ พยัคฆา

อนุบาลนครนายก

นครนายก

310522

เด็กหญิงทักษพร บุญครอง

อนุบาลนครนายก

นครนายก

310523

เด็กหญิงณัชชา สายสิทธิ์

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

310524

เด็กหญิงณิชกมล สิรวัฒนากุล

นาคประสิทธิ์

นครปฐม

310525
310526

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงทอง
เด็กหญิงณัฐรดา เปี่ยมพงศ์สานต์

นครปฐม
นครปฐม

310527

เด็กชายรชต ทรัพย์ทรงคุณ

310528

เด็กชายภาคภูมิ สุริยะยรรยง

นาคประสิทธิ์
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
สุคนธีรวิทย์

310529

เด็กชายดลวริทธิ์ ศิริชัย

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

310530

เด็กชายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์

อนุบาลนครปฐม

นครปฐม

310531

เด็กหญิงปุณญาพร จิตรา

อนุบาลไผทวิทยา

นครปฐม

310532

เด็กชายกฤตภาส สมบัติบุญมา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310533

เด็กชายกันตินันท์ สายอุทยาน

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310534

เด็กชายจิรัฏฐ์ เกษตรเจริญ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310535

เด็กชายชนันธร บุญอินเขียว

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310536

เด็กชายณยศ นุชฉัยยา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310537

เด็กชายเดชาธร ตั้งสืบทอดวงศ์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310538

เด็กชายถิรเมธ วงศ์พานิช

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310539

เด็กชายทวีรังสันต์ ภานุเดชทิพย์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310540

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310541

เด็กหญิงนีนญาดา บุญตานนท์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310542

เด็กหญิงปริยฉัตร ศรีคงคา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

นครปฐม
นครปฐม

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310543

เด็กหญิงปิยธิดา ศรีคงคา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310544

เด็กชายปุญญพัฒน์ นทีทวีวัฒน์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310545

เด็กหญิงปุญญิสา แสงศิริวุฒิ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310546

เด็กชายปุญณพัฒน์ พฤทธิพัฒนพงศ์ อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310547

เด็กหญิงพรนัชชา แสนหาญ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310548

เด็กชายพิชยะ อนุชน

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310549

เด็กหญิงพิมพ์นภัส เสียงอ่อน

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310550

เด็กชายวิรวัฒน์ วิภาสสุชานันท์

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310551

เด็กชายศุภกร พุทธคุณรักษา

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310552

เด็กชายอภิโชติ มิตตะกัง

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310553

เด็กหญิงอริยพร งามจริยะ

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310554

เด็กหญิงอิสรีย์ กิจกอบชัย

อนุบาลสุธีธร

นครปฐม

310555

เด็กชายธนัท ก้องเกียรติกมล

อนุบาลนครพนม

นครพนม

310556

เด็กชายปัณณทัต ชลภักดี

โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

นครราชสีมา

310557

เด็กหญิงกาญจนาสินี เจริญสุข

บ้านทุ่งแขวน

นครราชสีมา

310558

เด็กชายพงชธร กาจณรงค์

บ้านทุ่งแขวน

นครราชสีมา

310559

เด็กชายสุวภัทร สุดโต

บุญเจริญวิทยา

นครราชสีมา

310560

เด็กหญิงจิติชญา สุวรรณ์พงษ์กร

มงคลกุลวิทยา

นครราชสีมา

310561

เด็กชายก้องภพ มุ่งอ้อมกลาง

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310562

เด็กชายคุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310563

เด็กหญิงณัชชารีย์ สันติพงษ์ไพบูลย์ มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310564

เด็กหญิงณัฏฐนิช หวังบุญกลาง

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310565

เด็กชายณัฐปดลจ์ วิพัธดรตระกูล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310566

เด็กชายประสิทธิ์การ ศรีห้วยไพร

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310567

เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310568

เด็กหญิงมุกชมพู พรพรรณนุกูล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310569

เด็กหญิงโมลียา วรการกุล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

310570

เด็กหญิงศรัยฉัตร ปึงเจริญกุล

มารีย์วิทยา

นครราชสีมา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310571

เด็กชายจิรวัฒน์ สารนอก

วานิชวิทยา

นครราชสีมา

310572

เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล

สกุลศึกษา

นครราชสีมา

310573

เด็กชายภคภูมิ เขตนารี

สารสาสน์นครราชสีมา

นครราชสีมา

310574

เด็กชายญาโณทัย สายทิพย์

สุขานารี

นครราชสีมา

310575

เด็กหญิงณัฐยาน์ สิริสถิรนันท์

อนุบาลจุรีพันธ์

นครราชสีมา

310576

เด็กหญิงภัคชิสา อุชายภิชาติ

อนุบาลจุรีพันธ์

นครราชสีมา

310577

เด็กหญิงกมลพร ประมูลสินทรัพย์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310578

เด็กชายกัณตภณ สกุลภิญโญ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310579

เด็กชายชวิน คุรุกิจกาจร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310580

เด็กหญิงชาคริยา ปิดตานัง

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310581

เด็กหญิงญาณิศา การินทร์รัตน์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310582

เด็กหญิงฐิชาพร กริดกระโทก

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310583

เด็กหญิงฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310584

เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310585

เด็กชายณัทกฤช จารุพรเกษม

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310586

เด็กชายธนภัทร ยอดโคกสูง

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310587

เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310588

เด็กหญิงธนัญชนก กิจเพิ่มเกียรติ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310589

เด็กชายธนัท ศาสนนันทน์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310590

เด็กหญิงนันท์นลิน ด้วนมี

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310591

เด็กหญิงนารีญา สุขสร้อย

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310592

เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310593

เด็กหญิงพรชนก บรรจงรอด

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310594

เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จิระเพิ่มพูน อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310595

เด็กหญิงพิชชาภัค แพทอง

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310596

เด็กหญิงฟ้างาม กามะหยี่

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310597

เด็กชายภัทรพล ว่องวณิชชากร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310598

เด็กชายภูชิน สิริทองสาคร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310599

เด็กชายภูริต รัตติธนาธร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310600

เด็กชายภูริพัฒน์ ปริญญานุสสรณ์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310601

เด็กชายรัชพล คุ้มพิทักษ์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310602

เด็กชายรัฐ พูนสวัสดิ์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310603

เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310604

เด็กหญิงลิฬรพรรษ เพิ่มชีวา

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310605

เด็กชายวชิรวิทย์ พิมาลทิพย์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310606

เด็กหญิงวริยา จันคา

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310607

เด็กชายวิกรานต์ โสภณ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310608

เด็กชายวิชิรวิชญ์ อัศม์สิริ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310609

เด็กชายศุภกฤษ สงวนกิจ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310610

เด็กชายสิริเชษฐ์ อัครวงษ์โอฬาร

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310611

เด็กชายสิริดนย์ พลจันทร์

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310612

เด็กหญิงสิริยากร เชิดชู

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310613

เด็กชายสิริเวชช์ วัฒนะ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310614

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณบัณฑิต

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310615

เด็กหญิงพิพรรษพร อุปการะ

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

310616

เด็กชายธิติ วัฒนาธาดาสุข

อนุบาลบวร นครราชสีมา

นครราชสีมา

310617

เด็กชายเอกตะวัน อินมณเทียร

เทศบาลวัดมเหยงคณ์

นครศรีธรรมราช

310618

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มาลาทอง

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310619

เด็กชายกษิดิ์เดช จุลแก้ว

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310620

เด็กชายก้องภพ รักษาธรรม

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310621

เด็กชายชุติวัต สบเหมาะ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310622

เด็กหญิงทิพรดา แก้วปลายคลอง

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310623

เด็กชายปฏิพล สุวรรณ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310624

เด็กชายปัญญวัฒน์ ช่วยหนู

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310625

เด็กหญิงภคพร โรจน์โมสิก

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310626

เด็กหญิงวศินี อนุชาติ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310627

เด็กชายอนนตกฤต แสงสุริยันต์

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310628

เด็กชายอัลแอบบาซ ฮะมะ

เทศบาลวัดเสมาเมือง

นครศรีธรรมราช

310629

เด็กหญิงกมลพร อักษรนิตย์

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

310630

เด็กหญิงเกตน์สิรี ผิวเหมาะ

นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

310631

เด็กชายณัฐกรณ์ ศศิสุวรรณ์

บ้านชะอวด

นครศรีธรรมราช

310632

เด็กชายกฤตนัย ตันติพุฒิกุล

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310633

เด็กหญิงกัญวีณ์ แสนเดช

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310634

เด็กหญิงชาลิสา เมืองจีน

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310635

เด็กชายทีปธัช ไชยศร

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310636

เด็กหญิงพรรณจรี ทองสุข

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310637

เด็กชายสตางค์ สิงห์ทวีศักดิ์

รัตนศึกษา

นครศรีธรรมราช

310638

เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310639

เด็กชายกิตติพิชญ์ คุณรักษ์พงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310640

เด็กชายคุณัชญ์ สมบัติเทพสุทธิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310641

เด็กหญิงชญาดา ปรีชาติวงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310642

เด็กหญิงณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310643

เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310644

เด็กชายพิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310645

เด็กชายสิงห์ศิลป์ อนุตรเศรษฐ

อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

นครศรีธรรมราช

310646

เด็กหญิงวรินทร พูลเขตกิจ

โพฒิสารศึกษา

นครสวรรค์

310647

เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

310648

เด็กชายนิพพิชฌน์ ดีจักรวาล

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

310649

เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่ง

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

310650

เด็กชายรัฐศาลธ์ ศรีสาตร์

ยุวพัฒน์นครสวรรค์

นครสวรรค์

310651

เด็กชายกันตวัฒน์ ตลอดภพ

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

นครสวรรค์

310652

เด็กหญิงมนภัทร ตลอดภพ

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

นครสวรรค์

310653

เด็กชายดลย์สรธัช จตุรงคโชค

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

310654

เด็กชายเตชิต เตชสุนทรกุล

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310655

เด็กชายวชิรสิทธิ์ เสถียรพัฒนากูล

อนุบาลนครสวรรค์

นครสวรรค์

310656

เด็กหญิงพิมพ์ณดา ขวัญอัครพัฒน์

กสิณธร

นนทบุรี

310657

เด็กหญิงเขมรินทร์ ประทุมธารารัตน์ การัญศึกษา

นนทบุรี

310658

เด็กหญิงธนภร ศรีธนาอุทัยกร

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

310659

เด็กหญิงนภัส ทองสัมฤทธิ์

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

310660

เด็กชายภาวัจน์ กุลวุฒิโรจน์

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

310661

เด็กชายวิชช์ กุลวุฒิโรจน์

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นนทบุรี

310662

เด็กชายคุณเจต พรหมหิตาทร

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310663

เด็กชายทรงพล นุชมาก

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310664

เด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310665

เด็กชายปุณณเมธ สันติปิตานนท์

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310666

เด็กชายภูมินทร์ เจริญสุข

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310667

เด็กหญิงลภัสรดา สังข์สีเหลือบ

เปรมประชาวัฒนา

นนทบุรี

310668

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรวงศ์

พระหฤทัยนนทบุรี

นนทบุรี

310669

เด็กหญิงทิพย์สลาลี ประมาณปลวัชร สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นนทบุรี

310670

เด็กหญิงชัญญา ธนกิจบุญญา

เกษมทรัพย์

นราธิวาส

310671

เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์

เกษมทรัพย์

นราธิวาส

310672

เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง

บางนราวิทยา

นราธิวาส

310673

เด็กชายณัฐภูมิ เสโส

บ้านสุไหงโก-ลก

นราธิวาส

310674

เด็กชายพลภูมิ ชูรูป

บ้านสุไหงโก-ลก

นราธิวาส

310675

เด็กหญิงเรืองริน สอนธรรม

น่านคริสเตียนศึกษา

น่าน

310676

เด็กชายวิชชากร อุปจักร์

บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

น่าน

310677

เด็กหญิงชนัญชาดา วงศ์เทพ

บ้านวังยาว

น่าน

310678

เด็กหญิงพิมพ์ลดา จักรปิง

ราชานุบาล

น่าน

310679

เด็กชายศิรเศรษฐ เลิศวิริยะเศรษฐ์

บารุงวิทยา

บุรีรัมย์

310680

เด็กชายภัทรพล ภัทรานนท์อุทัย

มารีย์อนุสรณ์

บุรีรัมย์

310681

เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

บุรีรัมย์

310682

เด็กชายชยพล สายสังข์

อนุบาลกัลยาประสิทธิ์

บุรีรัมย์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310683

เด็กหญิงฐานิตา เจียมใจ

อนุบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

310684

เด็กชายบรรยวัสถ์ สง่าประโคน

อนุบาลประโคนชัย (อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

บุรีรัมย์

310685

เด็กชายปุณยธิษณ์ วิริยอุดมศิริ

อนุบาลประโคนชัย (อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

บุรีรัมย์

310686

เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์

ฮั่วเคี้ยว

บุรีรัมย์

310687

เด็กชายอรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์

ฮั่วเคี้ยว

บุรีรัมย์

310688

เด็กชายณัชณรงค์ สุนทรเภสัช

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

ปทุมธานี

310689

เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

310690

เด็กหญิงนภสร ยถาภูธานนท์

สารสาสน์วิเทศรังสิต

ปทุมธานี

310691

เด็กชายพงศ์พล โมเครือ

อนุบาลปทุมธานี

ปทุมธานี

310692

เด็กชายทินกร สุวรรณนาวา

กิตติคุณ

ประจวบคีรีขันธ์

310693

เด็กชายณัฐดนัย ศรีเล็ก

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

310694

เด็กชายณัฐดนัย สฤษฎ์โศภิตพร

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

310695

เด็กชายภูปัญญ์ อิงพลังษีกุล

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

310696

เด็กหญิงกชพร ธนจินดา

บ้านป่าถล่ม

ประจวบคีรีขันธ์

310697

เด็กชายเขมณัฏฐ์ รัศมีลิ่มทอง

บ้านป่าถล่ม

ประจวบคีรีขันธ์

310698

เด็กชายธนพนธ์ นวลผ่อง

บ้านป่าถล่ม

ประจวบคีรีขันธ์

310699

เด็กชายธนากร แซ่จัน

บ้านป่าถล่ม

ประจวบคีรีขันธ์

310700

เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดา

รักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

310701

เด็กชายฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช

หัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

310702

เด็กชายโชติณัฏฐ์ สร้อยระย้า

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

310703

เด็กหญิงปานตะวัน ผิวผ่อง

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

310704

เด็กชายวัชรวิทย์ พัดจาด

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

310705

เด็กชายกวีวัฒน์ ชมภู

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

310706

เด็กชายคมพิศิษฐ์ เกียรติสุดาศักดิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

310707

เด็กชายจีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

310708

เด็กชายทินพัฒ ศรีร่มโพธิ์

มารีวิทยากบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

310709

เด็กชายณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์

มารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310710

เด็กหญิงปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ์

อนุบาลปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

310711

เด็กชายชวนากร คงเกิด

อนุบาลปัตตานี

ปัตตานี

310712

เด็กชายสรวิชญ์ เกียรติไพบูลย์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

310713

เด็กชายธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

310714

เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

310715

เด็กหญิงปุณยนุช สุภมาตรา

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

310716

เด็กหญิงวริศรา เจริญกุล

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

310717

เด็กชายภูมิพัฒน์ เชาวนาภิรมย์

เอกอโยธยา

พระนครศรีอยุธยา

310718

เด็กชายภาคภูมิ นุชนิยม

ปิยมิตรวิทยา

พะเยา

310719

เด็กชายชวัลวิทย์ วงศ์ราษฏร์

อนุบาลพะเยา

พะเยา

310720

เด็กหญิงนภัสรพี แก้วมูลคา

อนุบาลพะเยา

พะเยา

310721

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วมูลคา

อนุบาลพะเยา

พะเยา

310722

เด็กชายอนาวิล ตุ้มกุล

อนุบาลพะเยา

พะเยา

310723

เด็กหญิงกชพร อุ่นมานิช

เทศบาลบ้านท้ายช้าง

พังงา

310724

เด็กชายชรินทวัชร์ อันติมานนท์

อนุบาลพังงา

พังงา

310725

เด็กชายธีร์ธวัช ทิพย์รส

อนุบาลพังงา

พังงา

310726

เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ

อนุบาลพังงา

พังงา

310727

เด็กหญิงกชพรรณ ขุนชนะพันธุ์

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

310728

เด็กชายชนกันต์ ทองบุญ

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

310729

เด็กชายธนวิชญ์ หมูกาว

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

310730

เด็กหญิงพิชามญชุ์ รุกขสุคนธ์

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

310731

เด็กหญิงสาส์นรักษ์ ด้วงเอียด

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

พัทลุง

310732

เด็กชายกล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน

นรบุตรศึกษา

พิจิตร

310733

เด็กชายชัชชนน เฉลยวิจิตร

อนุบาลวชิร

พิจิตร

310734

เด็กชายนิธิศ สิทธิราช

อนุบาลวชิร

พิจิตร

310735

เด็กหญิงภัทรคีตา พลพวก

อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

พิจิตร

310736

เด็กชายนครินทร์ คงหนู

จ่าการบุญ

พิษณุโลก

310737

เด็กชายณธรรศ ญาณกิตติ์กูร

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310738

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภาณุเจต

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

310739

เด็กชายปราณภัทร แสนแก้ว

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

310740

เด็กหญิงปุณณภา สังขดิษฐ์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

310741

เด็กหญิงพิมพ์รภัส เหลืองวิโรจน์

โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

พิษณุโลก

310742

เด็กชายพงศ์พีระ ภูมิ

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

310743

เด็กชายวริศ วาดสันทัด

อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก

310744

เด็กหญิงวรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร

อนุบาลโรจนวิทย์

พิษณุโลก

310745

เด็กหญิงณัชชา ศุกระศร

ราษฎร์วิทยา

เพชรบุรี

310746

เด็กชายกฤตเมธ รื่นเริง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310747

เด็กชายก้องพวิษย์ เซ่งล่าย

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310748

เด็กชายกันตพัฒน์ บุญยง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310749

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักษมี

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310750

เด็กหญิงกุลปริยา เกื้อสกุล

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310751

เด็กชายคณัชนันต์ ธนาพิบูลพงศา

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310752

เด็กชายฆนณัช สรรเสริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310753

เด็กหญิงจิดาภา เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310754

เด็กหญิงจิรณา ปิ่นคง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310755

เด็กหญิงจิรภิญญา สมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310756

เด็กหญิงจิรัชญาณิช ทองดวง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310757

เด็กหญิงจิราพัชร ทับสี

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310758

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรียนรู้

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310759

เด็กชายณัฐชนน โพธิประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310760

เด็กหญิงณัฐชา เลิศแก้ว

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310761

เด็กหญิงทอฝัน หนังสือ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310762

เด็กหญิงแทนฤทัย ยะโสธร

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310763

เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอด

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310764

เด็กหญิงนภัสนันท์ ดุรงค์ธรรม

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310765

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310766

เด็กชายปกป้อง ลิ้มเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310767

เด็กชายปณริวัฒน์ นาคพาณิชย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310768

เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310769

เด็กหญิงปวริศา ขันติกิจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310770

เด็กหญิงปัญญาดา อุ่นศิริพงษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310771

เด็กชายปัณณธร สระทองจุติ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310772

เด็กหญิงปัณณพร เพทัย

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310773

เด็กหญิงพรพิมล ปลื้มเปรมใจ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310774

เด็กชายพัทธดนย์ สุวลักษณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310775

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปิติพัฒนะโฆษิต

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310776

เด็กหญิงเพ็ชรไพริน จันทร์ผ่อง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310777

เด็กหญิงเพียง ประเสริฐ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310778

เด็กหญิงฟ้าริน วัฒนพงศ์พิทักษ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310779

เด็กหญิงภัทราพร ปานเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310780

เด็กชายภาณุรุจ ครึกครื้น

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310781

เด็กหญิงภิญญดา แย้มปลื้ม

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310782

เด็กชายมนต์เขตต์ เปี่ยมสมบูรณ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310783

เด็กชายรพีวิชช์ ชัชวงศุ์วาลย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310784

เด็กหญิงรมิดา สายทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310785

เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310786

เด็กชายรัฐศาสตร์ มุ่งหมาย

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310787

เด็กหญิงลภัสสินี ทิมจิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310788

เด็กหญิงลักษิกา ดิดสุ่ม

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310789

เด็กชายวงศกร ต่วนศิริ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310790

เด็กหญิงวนิดา ขลิบสี

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310791

เด็กหญิงวรวรรณ แสงศรีจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310792

เด็กหญิงวัลย์วลี เสงี่ยมพักตร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310793

เด็กชายศิรสิทธิ์ สินแดง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310794

เด็กชายศิรเสกข์ ตราชูวณิช

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310795

เด็กหญิงศิสุนัญ พระนิมิตร

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310796

เด็กชายสรกฤช ดวงสิน

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310797

เด็กชายสิปปกร มีเจริญ

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310798

เด็กหญิงสุกุลยา เหรียญทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310799

เด็กหญิงสุพรรษา เจริญทรัพย์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310800

เด็กหญิงสุพัสราภรณ์ ทางทอง

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310801

เด็กชายสุเมธ อิศราธิกูล

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310802

เด็กชายหิรัญกฤษณ์ ทองคา

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310803

เด็กชายอธิษฐาน แก้วอินทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310804

เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310805

เด็กชายอิงครัต เพชรประดิษฐ์

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

310806

เด็กหญิงณัฐชานันท์ หยกสุริยันต์

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310807

เด็กชายธีรภัทร ร่ายเรือง

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310808

เด็กชายนรภัทร หมื่นภักดี

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310809

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์วาน

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310810

เด็กหญิงปันนา ขันทองคา

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310811

เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310812

เด็กชายภูริณัฎฐ์ เนียมแสง

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310813

เด็กหญิงออมสิน มีสุข

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

310814

เด็กชายณฐวัฒน์ ยังยิ้ม

อรุณประดิษฐ

เพชรบุรี

310815

เด็กชายจิรัฏฐ์ กิตติรัชพงษ์

เจริญศิลป์

แพร่

310816

เด็กหญิงกรวรรณ พรินทรากุล

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310817

เด็กชายกันตินันท์ วัฒนภิญโญ

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310818

เด็กชายกิตติพัฒน์ พริบไหว

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310819

เด็กชายชวิน ตันจารุพันธ์

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310820

เด็กชายดนัยเทพ เรือนแก้ว

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310821

เด็กชายธีร์จุธา จันทนู

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310822

เด็กชายวรัชญ์ กอบแก้ว

มารดาอุปถัมภ์

แพร่

310823

เด็กหญิงกชพรรณ ณ น่าน

ระเบียบพิทยา

แพร่

310824

เด็กชายญาณภัทร จุมพิศ

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

310825

เด็กชายภูริณัฐ คูหา

วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

แพร่

310826

เด็กชายวิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธิน

อนุบาลแพร่

แพร่

310827

เด็กชายเตชภณ พอสม

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

310828

เด็กชายธนวรรธน์ วรินทร์

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

310829

เด็กหญิงปวีย์พร สมหมาย

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

310830

เด็กชายอัศนี กางสี

อนุพงศ์พัชรินทร์

แพร่

310831

เด็กชายกฤตกร โกยสมบัติ

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

310832

เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์ ดวงไสย

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

310833

เด็กชายกิจจาณัฐฏ์ ดวงไสย

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

310834

เด็กหญิงปริญญารัศมิ์ บุญทรง

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

310835

เด็กชายกฤตภาส สัทธาอธิคม

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310836

เด็กชายไคโตะ วาทานาเบ้

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310837

เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310838

เด็กหญิงมณฑิรชา แสงมณี

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310839

เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310840

เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

310841

เด็กชายนาวิน นาคเผือก

ดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

310842

เด็กชายศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล

เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ภูเก็ต

310843

เด็กชายณฐวัฒน์ เจยวัฒน์ตระกูล

ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ภูเก็ต

310844

เด็กหญิงปพิชญา เชาวลิต

อนุบาลภูเก็ต

ภูเก็ต

310845

เด็กชายอภิวิชญ์ พู่พงศ์พิพัฒน์

อนุบาลภูเก็ต

ภูเก็ต

310846

เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์ศรี

พระกุมารมหาสารคาม

มหาสารคาม

310847

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม

พระกุมารมหาสารคาม

มหาสารคาม

310848

เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

310849

เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฎ์

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310850

เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

มหาสารคาม

310851

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประเสริฐคงแก้ว อนุบาลวาปีปทุม

มหาสารคาม

310852

เด็กชายสภวัส วรวิรุฬวงศ์

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

มุกดาหาร

310853

เด็กหญิงอรญา สุวะศรี

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

มุกดาหาร

310854

เด็กชายกุลโรจน์ คามุงคุณ

อนุบาลมุกดาหาร

มุกดาหาร

310855

เด็กชายปรเมศวร์ แก้วบุปผา

อนุบาลยโสธร

ยโสธร

310856

เด็กชายณัฐกฤตย์ เกษตรเจริญ

มานะศึกษา

ยะลา

310857

เด็กหญิงคณาพร พินิจวัจนะวงศ์

อนุบาลยะลา

ยะลา

310858

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ

อนุบาลยะลา

ยะลา

310859

เด็กชายพงศพล เหลืองภัทรวงศ์

อนุบาลยะลา

ยะลา

310860

เด็กชายวิชวินทร์ ไชยนาพงษ์

อนุบาลยะลา

ยะลา

310861

เด็กชายสรวิศ วัชระสัมพันธ์

อนุบาลยะลา

ยะลา

310862

เด็กหญิงปพาวลิรณ์ อุตมะ

อนุบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

310863

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

อนุบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

310864

เด็กชายพชร สัตยพันธ์

ศรีอรุโณทัย

ระนอง

310865

เด็กหญิงปรีชญาน์ มีลาภ

วัดพลงช้างเผือก

ระยอง

310866

เด็กชายภูดิท นิพัทธโกศลสุข

วัดพลงช้างเผือก

ระยอง

310867

เด็กชายพงศกร เชาวศิลป์

วัดสารนารถธรรมาราม

ระยอง

310868

เด็กชายอภิชา จันทรสิทธิ์

สาธิตเทศบาลนครระยอง

ระยอง

310869

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

310870

เด็กชายปัณณวัฒน์ นวลวัฒนา

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

310871

เด็กชายภาณุรุจ ศรีศิริ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

310872

เด็กชายวชิรวิชญ์ ลี

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ระยอง

310873
310874

เด็กหญิงกนก พัฒนสุขวสันต์
เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์

ระยอง
กรุงเทพมหานคร

310875

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญไชยโย

อนุบาลระยอง
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
อนุบาลระยอง

310876

เด็กชายณัฐพัช สายสร้อย

อนุบาลระยอง

ระยอง

ระยอง

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310877

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

310878

เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ์

อนุบาลระยอง

ระยอง

310879

เด็กหญิงปลายฝัน ปัทมมงคลชัย

อนุบาลระยอง

ระยอง

310880

เด็กชายปิยะภัทร อัฒจักร์

อนุบาลระยอง

ระยอง

310881

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์

อนุบาลระยอง

ระยอง

310882

เด็กหญิงภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์

อนุบาลระยอง

ระยอง

310883

เด็กชายพสธร เชาวศิลป์

อนุบาลหลานรัก

ระยอง

310884

เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมสุรักษ์

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

310885

เด็กหญิงแพรวขวัญ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

310886

เด็กชายวฤนทร์ สิงหเสนี

อัสสัมชัญระยอง

ระยอง

310887

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ร้อยทา

ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

310888

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปาลลา

ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

310889

เด็กชายจิราวุฒ ลีลาเลิศ

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

310890

เด็กหญิงกนกอร ชื่นอารมย์

บ้านโป่งวิทยาคม

ราชบุรี

310891

เด็กหญิงกิตญาดา ศรีสิทธิพร

แย้มวิทยการ

ราชบุรี

310892

เด็กชายตนุภัทร อยู่ทอง

แย้มวิทยการ

ราชบุรี

310893

เด็กชายธีรภัทร์ คนงาน

แย้มวิทยการ

ราชบุรี

310894

เด็กชายพีรภัทร นาคทั่ง

แย้มวิทยการ

ราชบุรี

310895

เด็กชายศุภกร ทองรุน

สมศักดิ์วิทยา

ราชบุรี

310896

เด็กชายชวิศธีร์ พิสุทธิ์วรารมย์

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

310897

เด็กชายธนกร ปาละกูล

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

310898

เด็กหญิงนิยตา อินทร์คง

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

310899

เด็กชายอธิภัทร รัตนากร

อนุบาลราชบุรี

ราชบุรี

310900

เด็กหญิงธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อุดมวิทยา

ราชบุรี

310901

เด็กชายธิติ เกียรติธีรชัย

อุดมวิทยา

ราชบุรี

310902

เด็กชายนพรุจ ตั้งวงค์

อุดมวิทยา

ราชบุรี

310903

เด็กชายรัชชานนท์ โชควัชระไพศาล อุดมวิทยา

ราชบุรี

310904

เด็กชายวัชรวิทย์ ลิ่มวงศ์เสรี

ราชบุรี

อุดมวิทยา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310905

เด็กหญิงสาริศา ถนอมสุข

อุดมวิทยา

ราชบุรี

310906

เด็กหญิงสุภัสปภา อัตตาหกุล

อุดมวิทยา

ราชบุรี

310907

เด็กชายปภังกร สกุลเดช

กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

ลพบุรี

310908

เด็กชายกร ศิริวัฒน์

นารายณ์วิทยา

ลพบุรี

310909

เด็กหญิงภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์

บรรจงรัตน์

ลพบุรี

310910

เด็กชายธนกฤต พิเชษฐ์อาภา

อนุบาลบรรจงรัตน์

ลพบุรี

310911

เด็กหญิงกชมน กองลาเจียก

อนุบาลลพบุรี

ลพบุรี

310912

เด็กชายนราวุธ อาจคงหาญ

อนุบาลลพบุรี

ลพบุรี

310913

เด็กชายพลนภัทร พรมคา

ลาปางวิทยา

ลาปาง

310914

เด็กชายนัทธพงค์ ปิงพยอม

อนุบาลแจ้ห่ม

ลาปาง

310915

เด็กหญิงนรมน นุชพงษ์

อนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ลาปาง

310916

เด็กหญิงบุญสิตา วิกาศ

อนุบาลลาพูน

ลาพูน

310917

เด็กชายพฤฒิพงศ์ วรรณประเข

บ้านเอราวัณ

เลย

310918

เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์

มารีวิทยา

ศรีสะเกษ

310919

เด็กหญิงดวงกมล ชิณวงค์

อนุบาลกันทรารมย์

ศรีสะเกษ

310920

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เสมียนรัมย์

อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

310921

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา

อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

310922

เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์ อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

310923

เด็กหญิงสรัญพร แก้วจาระนัย

อนุบาลดารงราชานุสรณ์

ศรีสะเกษ

310924

เด็กชายดิลกพัฒน์ มากนวล

อนุบาลศรีประชานุกูล

ศรีสะเกษ

310925

เด็กชายธนเดช รุ่งพัฒนาชัยกุล

อนุบาลศรีประชานุกูล

ศรีสะเกษ

310926

เด็กชายวชิรชญ์ ประจญ

อนุบาลศรีประชานุกูล

ศรีสะเกษ

310927

เด็กหญิงจงรัก จันโท

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310928

เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310929

เด็กชายธนภัทร ลิขิตวรกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310930

เด็กหญิงธัญชนก คาภักดี

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310931

เด็กชายปัญกร จินตนะกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310932

เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310933

เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310934

เด็กหญิงมัลลิกา พลเสนา

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310935

เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

310936

เด็กหญิงฉัตรชนก รุจิโรจน์อาไพ

อนุบาลสกลนคร

สกลนคร

310937

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์

อนุบาลสกลนคร

สกลนคร

310938

เด็กหญิงณิณฑิรา ฤทธิ์ไพบูลย์

อนุบาลสกลนคร

สกลนคร

310939

เด็กหญิงพัทธนันท์ อนันต์ฐานิต

ธารงวัฒนา พัฒนาเยาวชน

สงขลา

310940

เด็กหญิงกานต์ชุดา ณ ลาปาง

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310941

เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา ทวีกุล

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310942

เด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นันต์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310943

เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310944

เด็กหญิงณัชชาพัชร์ สุระดี

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310945

เด็กหญิงณิชนันทน์ ไชยานุวงศ์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310946

เด็กหญิงบงกชธร อิ่มจันทร์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310947

เด็กหญิงปณาลี ลิ่มกตัญญู

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310948

เด็กหญิงปัณณ์ ตันพาณิชรัตนกุล

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310949

เด็กหญิงพรศศวรรณ์ ธรรมประภาส ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310950

เด็กหญิงพรสวรรค์ ทรัพย์อนันต์ชัย

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310951

เด็กหญิงภิชญาภา นพรัตน์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310952

เด็กหญิงรุ้งพรรณราย แซ่ลือ

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310953

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ไกรเลิศอัครพร

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310954

เด็กหญิงสุวิชชา วริทธิสาร

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310955

เด็กหญิงอัจฉรียา สอาดโอษฐ์

ธิดานุเคราะห์

สงขลา

310956

เด็กชายนราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล

พลวิทยา

สงขลา

310957

เด็กหญิงนิรดา พันธุรัตน์

พลวิทยา

สงขลา

310958

เด็กชายสหะศักดิ์ สุวรรณรัตน์

พลวิทยา

สงขลา

310959

เด็กหญิงธีรดา เกียรติคีรี

พลวิทยาระบบสองภาษา

สงขลา

310960

เด็กชายมหานที พุฒทอง

พะตงวิทยามูลนิธิ

สงขลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310961

เด็กหญิงปุณณาภา สงนุ้ย

วิเชียรชม

สงขลา

310962

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรละออ

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

310963

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปาลรัตน์

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

310964

เด็กหญิงณปภัช เหล่าเท้ง

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

310965

เด็กชายยชญ์ขพันธ์ สายชล

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

310966

เด็กหญิงสวิตตา ชูทองคา

ศรีสว่างวงศ์

สงขลา

310967

เด็กหญิงภาวิดา มานะกุล

สวัสดิ์บวร

สงขลา

310968

เด็กชายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310969

เด็กชายกฤษตฤณ ตฤณตระการ

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310970

เด็กชายกิติพัฒน์ เรืองมณี

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310971

เด็กหญิงขวัญชล สุวรรณขา

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310972

เด็กชายคณิศร มูสิกะ

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310973

เด็กชายณัฐธร ทองวงศ์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310974

เด็กหญิงณัฐนรี นาคทองแก้ว

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310975

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เหลืองประกฤติ

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310976

เด็กชายธีรพงศ์ กุกแก้ว

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310977

เด็กชายปรัชญพนต์ พงศ์กระพันธุ์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310978

เด็กชายพรภวิษย์ พฤฒารัตน์

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310979

เด็กชายศิริวิชญ์ ศิริอักษร

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310980

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

สุวรรณวงศ์

สงขลา

310981

เด็กชายธีรภัทร บัวบาล

เสนพงศ์

สงขลา

310982

เด็กชายกฤตภาส กูลสุวรรณ

แสงทองวิทยา

สงขลา

310983

เด็กชายกฤติน จันทรัตน์

แสงทองวิทยา

สงขลา

310984

เด็กชายชนธรร พฤมนตร์

แสงทองวิทยา

สงขลา

310985

เด็กชายชวัลวิทย์ บุญมี

แสงทองวิทยา

สงขลา

310986

เด็กชายณชพรรษ์ เสถียรวงศ์นุษา

แสงทองวิทยา

สงขลา

310987

เด็กชายณฐกร แก้วเจริญ

แสงทองวิทยา

สงขลา

310988

เด็กชายณปภัช ตั้งคุปตานนท์

แสงทองวิทยา

สงขลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

310989

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน ทองคา

แสงทองวิทยา

สงขลา

310990

เด็กชายณัฏฐนันท์ ประมวลชัยกุล

แสงทองวิทยา

สงขลา

310991

เด็กชายดรณ์ แก้วไทย

แสงทองวิทยา

สงขลา

310992

เด็กชายธนบดินทร์ จิตติวงศ์สมาน

แสงทองวิทยา

สงขลา

310993

เด็กชายธรรศธรณ์ ภูมิมาศ

แสงทองวิทยา

สงขลา

310994

เด็กชายธัชชัย ขวัญแก้ว

แสงทองวิทยา

สงขลา

310995

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

แสงทองวิทยา

สงขลา

310996

เด็กชายปัญญ์ ชีวธนากรณ์กุล

แสงทองวิทยา

สงขลา

310997

เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง

แสงทองวิทยา

สงขลา

310998

เด็กชายปารเมศวร์ แสงแก้วสุข

แสงทองวิทยา

สงขลา

310999

เด็กชายพศวีร์ ศรีอนันต์

แสงทองวิทยา

สงขลา

311000

เด็กชายพศิน ทองขุนดา

แสงทองวิทยา

สงขลา

311001

เด็กชายภาม จงไพรัตน์

แสงทองวิทยา

สงขลา

311002

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

แสงทองวิทยา

สงขลา

311003

เด็กชายอธิภัทร อัครนพหงส์

แสงทองวิทยา

สงขลา

311004

เด็กชายอภิภู สารภาพ

แสงทองวิทยา

สงขลา

311005

เด็กหญิงกชณิชา ดารงมณี

อนุบาลสงขลา

สงขลา

311006

เด็กชายชินภัทร ชัยอ่อนแก้ว

อนุบาลสงขลา

สงขลา

311007

เด็กชายกูลวัฒ ธีระกุล

เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

สตูล

311008

เด็กหญิงขวัญอภิรดี ทิพย์นรากุล

พรรษนันท์ศึกษา

สตูล

311009

เด็กหญิงฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์

สายเพชรศึกษา

สตูล

311010

เด็กชายชวัลกร สุขไชยะ

อนุบาลสตูล

สตูล

311011

เด็กชายพรรษวัฏ ผลบุญ

อนุบาลสตูล

สตูล

311012

เด็กหญิงภัทรธร นิลกานุวงศ์

เซนต์โยเซฟ บางนา

สมุทรปราการ

311013

เด็กชายธีรเดช พินิจผดุงธรรม

บางพลีพัฒนศึกษาลัย

สมุทรปราการ

311014

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ควง

ศรีวิทยาปากน้า

สมุทรปราการ

311015

เด็กชายพีรพงศ์ อุ่นเรือนงาม

สุดใจวิทยา

สมุทรปราการ

311016

เด็กชายณฤต อุชุปารนันท์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

311017

เด็กชายณัฐกรณ์ อรุณสัมพันธ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311018

เด็กชายนพรุจ บุบผาสุวรรณ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311019

เด็กชายนิติธร พร้อมประเสริฐ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311020

เด็กชายบารมินทร์ บูรพัฒนศิริ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311021

เด็กชายปุณณวิศว์ อัศวาภิรมย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311022

เด็กชายพชร สุขศิริ

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311023

เด็กชายภาคภูมิ แดงรัตนวงศ์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311024

เด็กชายวรพนธ์ เหลืองวิภาต

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311025

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

311026

เด็กชายพีร์พล บารุงเชาว์เกษม

ดรุณานุเคราะห์

สมุทรสงคราม

311027

เด็กชายณัชภวัต ไทรย้อย

อนุบาลสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

311028

เด็กชายกุลหิรัญย์ วงษ์ธนากิจขจร

ทานตะวันไตรภาษา

สมุทรสาคร

311029

เด็กชายคุณากร สิงหนพ

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311030

เด็กชายจิรา ปุรินทราภิบาล

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311031

เด็กหญิงชญานิศ โรจน์ประเสริฐสุด

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311032

เด็กหญิงนัฐฌนนท์ รอดแทน

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311033

เด็กชายพชร จิรนันทศักดิ์

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311034

เด็กหญิงวรินทร์ลดา ชุ่มปลั่ง

อนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

311035

เด็กชายกฤตณ์พัทธ์ เหลืองขมิ้น

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311036

เด็กชายณฐกร กุลกรินีธรรม

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311037

เด็กหญิงณัฐธนา สุเมธนภิส

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311038

เด็กชายณัฐพัชธ์ สร้อยเพ็ชร์

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311039

เด็กหญิงพิมลชญา เกษมวรภูมิ

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311040

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมายชัย

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311041

เด็กหญิงอภิชญา คล้ายเพชร

อัตตาภิวัฒน์

สมุทรสาคร

311042

เด็กหญิงขวัญเรือน อุดรทักษ์

เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

สระบุรี

311043

เด็กชายปองคุณ ยาสมุทร

เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

สระบุรี

311044

เด็กหญิงกฤติมา กรรโมปกรณ์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

311045

เด็กชายก้องภพ โทสุวรรณ์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311046

เด็กหญิงทักษอร วงษ์กวน

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311047

เด็กชายธนธรณ์ แก้วสุขผ่อง

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311048

เด็กหญิงบัณฑิตา คชารัตน์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311049

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุมานนท์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311050

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ สายศิลปี

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311051

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุรชัยสติกุล

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311052

เด็กชายยศสรัล พนมรัตรักษ์

อนุบาลสระบุรี

สระบุรี

311053

เด็กหญิงณัฐฌวียา ไชยนุรักษ์

อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

สุโขทัย

311054

เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน

อนุบาลสุโขทัย

สุโขทัย

311055

เด็กชายธุวานันท์ คงนะ

ปรีดาวิทย์

สุพรรณบุรี

311056

เด็กชายกฤษกร ปรัชญาเกรียงไกร

ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

สุพรรณบุรี

311057

เด็กชายธนเสฎฐ์ นาเมืองรักษ์

ศุภลักษณ์

สุพรรณบุรี

311058

เด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์

ศุภลักษณ์

สุพรรณบุรี

311059

เด็กชายจิรภัทร สมตัว

อนุบาลยอดไม้งาม

สุพรรณบุรี

311060

เด็กชายธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย

อนุบาลสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

311061

เด็กชายพิตติกานต์ มงคลทิพย์วาที

อนุบาลสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

311062

เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ

จอย

สุราษฎร์ธานี

311063

เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร

ธิดาแม่พระ

สุราษฎร์ธานี

311064

เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา

ธิดาแม่พระ

สุราษฎร์ธานี

311065

เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

นานาชาติสุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

311066

เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์

พุทธยาศรม

สุราษฎร์ธานี

311067

เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์

พุทธยาศรม

สุราษฎร์ธานี

311068

เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข

พุทธยาศรม

สุราษฎร์ธานี

311069

เด็กหญิงปาณิสรา เสือนาค

เพชรผดุงเวียงไชย

สุราษฎร์ธานี

311070

เด็กชายชวภณ สาครพานิช

มานิตานุเคราะห์

สุราษฎร์ธานี

311071

เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง

วัดบ้านส้อง

สุราษฎร์ธานี

311072

เด็กชายปัณณทัต นาคพันธ์

สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

311073

เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ

อนุบาลชนะพร

สุราษฎร์ธานี

311074

เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม

อนุบาลนวพร

สุราษฎร์ธานี

311075

เด็กชายพสุเทพ ศิลมะโย

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

311076

เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์

อนุบาลหนูน้อย

สุราษฎร์ธานี

311077

เด็กหญิงธวชินี ศรีไหม

อุ่นรัก 2 ภาษา

สุราษฎร์ธานี

311078

เด็กชายรตน ไชยโย

อุ่นรัก 2 ภาษา

สุราษฎร์ธานี

311079

เด็กชายจิรภัทร เกียรติชัยพิพัฒน์

อุ่นรักเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

311080

เด็กชายธนกฤษ สุระสุข

ไตรคามสามัคคี

สุรินทร์

311081

เด็กหญิงธีมาภัท ทะเกิงลาภ

บ้านสาโรง

สุรินทร์

311082

เด็กหญิงชนมณี ประยูรชาญ

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311083

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วปลั่ง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311084

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เหลืองพัฒนผดุง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311085

เด็กหญิงชัชชญา พัฒนฉัตรชัย

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311086

เด็กชายชิติพัทธ์ ธงทอง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311087

เด็กชายชินภัทร สมสวย

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311088

เด็กชายดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311089

เด็กชายแทนคุณ มานุจา

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311090

เด็กชายนวินธร บุญมี

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311091

เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์ สุขแจ้ง

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311092

เด็กชายปรัตถกร เจนขนบ

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311093

เด็กชายมิ่งมงคล เหลี่ยมดี

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311094

เด็กชายรวิภาส มามูล

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311095

เด็กชายเรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311096

เด็กชายวุฒิพันธุ์ พันธ์สายเชื้อ

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311097

เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์

อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311098

เด็กหญิงอนันตญา อริยะชัยพาณิชย์ อนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

311099

เด็กหญิงอชิรญา อุ่นเวียง

พิชญบัณฑิต

หนองบัวลาภู

311100

เด็กชายกิตติศักดิ์ ขุนเพชร

หนองบัววิทยายน

หนองบัวลาภู

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

311101

เด็กหญิงพิชญา แพร่หลาย

อนุบาลวัดอ่างทอง

อ่างทอง

311102

เด็กชายวชิรญาณ วจีประศรี

อนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

อานาจเจริญ

311103

เด็กหญิงทรรศมนวรรณ พินิจการวัฒน์กุล

เซนต์เมรี

อุดรธานี

311104

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์ ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

311105

เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

311106

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นรานันทน์

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

311107

เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล

ดอนบอสโกวิทยา

อุดรธานี

311108

เด็กชายแผ่นดิน โล่ห์สีทอง

นานาชาติอุดรธานี

อุดรธานี

311109

เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

311110

เด็กชายกวิน ชุ่มทอง

อนุบาลอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

311111

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองแถม

อนุบาลอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

311112

เด็กหญิงปุณยพศวีร์ อินสว่าง

ทองประสาทเวทย์

อุทัยธานี

311113

เด็กหญิงณัฐสลิล จันทร์เครือ

เตรียมบัณฑิต

อุบลราชธานี

311114

เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญชาลี

บ้านเด็กวารินชาราบ

อุบลราชธานี

311115

เด็กชายณัฐวุฒิ สมปัก

บ้านหนองแสง

อุบลราชธานี

311116

เด็กหญิงรัตนกมล แสงวิเชียร

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

อุบลราชธานี

311117

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เมธาวรธันย์

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

อุบลราชธานี

311118

เด็กชายธนเดช หาสุข

อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

อุบลราชธานี

311119

เด็กหญิงพาขวัญ ปิ่นอนันต์สกุล

อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

อุบลราชธานี

311120

เด็กชายคงสักก์ โกศัลวิตร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311121

เด็กชายจักรพงศ์ พันธ์น้อย

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311122

เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ พลไชย

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311123

เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311124

เด็กชายชนิศภณ นวภาณพงษ์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311125

เด็กหญิงชนุตร์ ศรีสันต์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311126

เด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ศรีธเนษฐ์กุล

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311127

เด็กชายณัช จูมพระบุตร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311128

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดหนองบัว

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

311129

เด็กหญิงณัฐฐิณี วงศ์พัชรเมธี

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311130

เด็กชายณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311131

เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311132

เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311133

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ก้อนทอง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311134

เด็กชายธิรนันท์ ดุจดาเกิง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311135

เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311136

เด็กหญิงนันทิญา เทพคาราม

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311137

เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311138

เด็กหญิงปาลิดา ก่องดวง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311139

เด็กชายพงศธร ชัยสมร

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311140

เด็กชายพสิษฐ์ สีถาการ

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311141

เด็กชายพิศิษฏ์ เต็มธนานันท์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311142

เด็กชายภวินท์รพี โพธิ์ศรี

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311143

เด็กชายภัทรธร ปาวรี่ย์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311144

เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311145

เด็กหญิงเมธาพร โสภาจันทร์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311146

เด็กหญิงรินรดา วงศ์สุคนธนิตย์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311147

เด็กชายวุฒิภัทร ทาคารอด

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311148

เด็กหญิงศิรินภัทร ชูค้า

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311149

เด็กชายษิริวิชย์ นิลรัตน์ศิริกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311150

เด็กชายสร้างบุณ พลาศรี

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311151

เด็กชายสิรธีร์ ตั้งมานะกุล

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311152

เด็กชายสิรภัทร พาชื่น

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311153

เด็กหญิงอชิรญา ดาริห์

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

311154

เด็กหญิงอัณณา นันทสาเริง

อนุบาลอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

