
 
  ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 

FM10-001   วงศพัทธ์ เกิด.  เจเจ เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ 
FM10-002   ปธานิน อิน. ปริญ สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 
  ขาดเลขที่บัตรประชาชน ปภาวิน อิน. ปรัช สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 
    ณภัทร วรรณ. กัสจัง ประสาทวิทย์ 
FM10-004   กฤติมา ศรี. เหมยหลิง สาธิตประสานมิตร 
    พีรวิชญ์ ศรี. เต๋อหัว สาธิตประสานมิตร 
FM10-005   ฐสิษฐ์ ศิว. ทาย ดรุณพัฒน์ 
FM10-006   ณัฐนนท ์เลิศ. อาร์ม อัสสัมชัน 
    สิริยากร เลิศ. เอมม่ี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
FM10-007   ติณณา วิ. พุท ราชินีบน 
FM10-008   ภาวิสรา พงษ์. กอหญ้า สาธิต มศว. 
FM10-009   ณัฎฐ์ธนัน ชื่น. ฟีฟ่า กรุงเทพคริสตียน 
FM10-010   สุวิศิษฏ์ จัน. ไบร์ท วนิษา 
FM10-011   ณัฐภัทร ชู. ป.ป่าน อัสสัมชัน สมุทรปราการ 
FM10-012   ปริญ เศว. ปริญนี่ สาธิต มศว.ประสานมิตร 
FM10-013   ดุณชัญ์ภูมิ อวย. ภูเขา ลาซาล 
    พิชญา ตรูวิ. ฟ้า เซนต์โยเซฟ บางนา 
FM10-014   เพ็ญมันตา วัฒน. เอย่า เซนต์โยเซฟ บางนา 
FM10-015   แทนคุณ พวง. คุณ สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า 
FM10-016   นิชาภา สิริ. ไข่มุก เซนต์โยเซฟ บางนา 
    ณัฐชนันท์ สิริ. หยก เซนต์โยเซฟ บางนา 
FM10-017   ธ้ญชนก หอ. หยู่ยู้ เซนต์โยเซฟ บางนา 
FM10-018   อนุตร สุข. ไบร์ท พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
FM10-019   ชัชชญา อ่อง. เนเน่ สาธิต มศว.ประสานมิตร 
FM10-020 ขาดเลขที่บัตรประชาชน พัณณัน ค า. อันนา ราชินีบน 
FM10-021   เพชรกะรัต สุว. กะรัต อนุบาลยโสธร 
    พลอยพัชร สุว. พัชร อนุบาลยโสธร 
FM10-022   ศตคุณ เชย. ออมสิน ประภามนตรี 
    ญาดา เชย. สตางค์ เซนต์โยเซฟ บางนา 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-023   วรรณฉัตร กวี.  มินนี่ ปัญจทรัพย์ 
FM10-024   ณัฐกฤตา สม. กั๊ต แสงโสม 
FM10-025   อริย กิตต.ิ วุ้ง สาธิต มศว.ประสานมิตร 
FM10-026   ดรัณภพ  ชัย. ชิตะ สาธิต ม.เกษตร 
FM10-027   ณัฐเมธี ญา. โบ๊ท ยอแซฟอุปถัมภ์ 
    ดุจดรินทร์ ญา. เบลท ์ ยอแซฟอุปถัมภ์ 
FM10-028   ภีรดา พรหม.  พอใจ ไผทอุดมศึกษา 
FM10-029   มัชฌิมา   กระ. ฟ้าสวย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
    ภูมิรพี กระ. ต้นน  า สาธิตจุฬาฯ 
    คุณานนต์ กระ. ดิ อนุบาลเสริมสุธี 
FM10-030   ภทรภร สรร. ใบเฟิร์น แม่พระฟาติมา 
FM10-031   วีรยา แซ่. หวาน สาธิตจุฬาฯ 
    วราศัย แซ่. วิน สาธิตจุฬาฯ 
FM10-032   ปาณัท ภู่. ก้อง สาธิตจุฬาฯ 
FM10-033   จิรทีปต์ พิ. แผ่นดิน สาธิจุฬาฯ 
FM10-034   นวพร ธนา. ฮานะ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
FM10-035   สู่ขวัญ กาญ. จีน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ คอนแวนต์ 
FM10-036 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ธัญณัฐ สวรร. ?   
FM10-037   นัษฐ์ธมญช์ ทอง. โบนัส เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ คอนแวนต์ 
FM10-038   พรสรวง อัคร. ฝน พระแม่มารีสาทร 
FM10-039   วริศรา แสน. ไอซ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 
FM10-040   ณัทนิพพิชน์ ลัด. ขิง สาธิตม.ราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
FM10-041 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ณพัชญ์ปภา สุข.     
    ภัทรนันต์ สุข. บี ธ ารงวัฒนาพัฒนาเยาวชน 
FM10-042      อธิวัฒน์ ชาญ. ไลท์ อนุบาลชนานันท์ 
FM10-043   ณภัทร ชุณ. เอิร์ธ KIS 
    ปัญวัฒณ์  ชุณ. โอม KIS 
FM10-044   ปัณณธร นา. ปัณ สาธิตม.ราชภัฏพิบูลย์สงคราม 

    
ปวเรศ นา. ปุณณ์ 

สาธิตม.ราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-045   ฌิชชา นิล.  อูมิ ดรุณพัฒน์ 
    ธัญจิรา นิ. ฟ้าใส ดรุณพัฒน์ 
    มัตตัญญุตา สุน. ญุตา ดรุณพัฒน์ 
    นภัส  สโรช. โมจิ ดรุณพัฒน์ 
  ขาดเลขที่บัตรประชาชน พราวรวี สโรช. ใจ่ใจ๋ ดรุณพัฒน์ 
FM10-046   ธนัช เลิศ. ท๊อป นานาชาติโรสมารี 
FM10-047   ภัทรวรรธน์ ศรี. อิมเอม สองภาษาลาดพร้าว 
FM10-048   การิสตา พัฒ. แคลลี่ อัสสัมชัญธนบุรี 
FM10-049   กรฤต ตรี. ธรรศ ดรุณพัฒน์ 
FM10-050   พิชญ์สินี สัป. น  าหนึ่ง ไผทอุดมศึกษา 
    ภูริรวิศร์ สัป. น  ามนต์ ไผทอุดมศึกษา 
FM10-051   ศิรปรัชญ์ ศิลา. ปัน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
FM10-052   ธนกฤต เตชะ. เจ อัสสัมชันสมุทรสาคร 
    เปมิกา เตชะ. เจน โยธินบูรณะ 
    ธนัช เตชะ. โจ อัสสัมชันสมุทรสาคร 
    ภูลริศา เตชะ. จ๊ะจ๋า อัสสัมชันสมุทรสาคร 
FM10-053   คณาธิป วิริย. ซุง กรพิทักษ์ศึกษา 
    จุฑาธิป วิริย. เหนือ กรพิทักษ์ศึกษา 

FM10-054   พศิน เชิง. เนตั น 
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FM10-055 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ปรานต์ ลวิต. ปรานต์ เซนต์คาเบรียน 
FM10-056   อิทธิกร ชาญ. บีม อนุบาลสุธีธร 
FM10-057   ภาม รุ่งเ. ภาม อนุบาลชนานันท์ 
FM10-058   ปฐณะ ทั่ง. ตุลย์ สมุทรสาครบูรณะ 
    ปวัตน์ ทั่ง. ต้อม ทานตะวันไตรภาษา 
FM10-059   ธนกร กสิ. ปลาวาฬ อนุบาลนครราชสีมา 
FM10-060   ณัฐกฤตา วงษ.์ ซูยุ อนุบาลบ้านสานฝัน 
FM10-061   อาจรีย์ วิท. ไหม พระหฤทัยนนทบุรี 
FM10-063 ขาดเลขที่บัตรประชาชน นธิศ ธรรม. เติมเต็ม สาธิตม.รังสิต 
FM10-064 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ครองธรรม ภู่. ทูนหัว สาธิตม.รังสิต 



ครอบครัวที่   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-065 ขาดเลขที่บัตรประชาชน กาศิก อธิ. ทิมม่ี สาธิตม.รังสิต 
FM10-066   ธรณ์ธัญย์ อัศว. thank you อนุราชประสิทธิ์ 
FM10-067   ภัทรานิษฐ์ รอด. นาม ิ สารสาสน์วิเทศสายไหม 
    ภคิน รอด. น  ามนต์ (ไม่เขียนชื่อรร.) 
FM10-068   กิตติพศ ลีลา. เอเต้ สาธิตจุฬาฯ 
FM10-069   นครินทร์ คง. นิวตัน จ่าการบุญ 
FM10-070 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ธนพล  เพ็ง. จาวา ประชานิเวศน์ 
FM10-071   ชนัฐ  นิล. นัฐ อัสสัมชัน 
FM10-072   อนุฤทธิ์ อ.ุ คีย์โอ้ อนุราชประสิทธิ์ 
    ฐิตาสิธี อุ.  เค้ก อนุราชประสิทธิ์ 
FM10-073 ขาดเลขที่บัตรประชาชน รณฤทธิ์ อู่. อ๋อง กรุงเทพคริสตียน 
  ขาดเลขที่บัตรประชาชน ณฤดี อู่. เอ๋ย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
FM10-074   ภูมิพัฒน์  ตั ง. ปกป้อง ประชานิเวศน์ 
    เพ็ญพิชญา  ตั ง. ปักปิ่น ประชานิเวศน์ 
FM10-075   ณัฏฐกานต์ ไหม. ข้าวหอม โชคชัยรังสิต 
FM10-076   พรวิภา เจียม. ฟ้าหนุน ไผทอุดมศึกษา 
FM10-077   ชญาดา ศร. ญาดา สุคนธีรวิทย์ 
FM10-078   ยุติวิชญ์ อยู่. ยูชิ ปาณยาพัฒนาการ 
FM10-079   พริมบัว กลีบ. เยลลี่ อนุบาลสุธีธร 
    แพรบัว กลีบ. โดเรมี อนุบาลสุธีธร 
FM10-080   ณวี อัคร. อิน เพลินพัฒนา 
    นาวิน อัคร. คุณใหญ่ ฐานปัญญา 
    มาวิน อัคร.  คุณเล็ก ฐานปัญญา 
FM10-081 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ศักยะ สระ.      
FM10-082 ขาดเลขที่บัตรประชาชน พีรวิชญ์ วรสิท.     
FM10-083 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ณัฐภูม ิวรทวี.     
FM10-084   ธรรม์ภัทร์ ศิร.ิ นักปราชญ์ อนุบาลชลบุรี 

FM10-085   พุฒิเมศ เบญจ. เจมส์ 
 
นานาชาติสิงคโปร์ 
 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-086   ณัฐนรี สาย. ณัฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
    วิชยุตม์ สาย.          เนย์ ค.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ธันยพงศ์ วา. เก่ง พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
FM10-087   ยศพัทธ์ ทัพ. เป็นปลื ม สุคนธีรวิทย์ 
FM10-088   ริณรนันทร์ สัต. จิ๊ดริด บางกอกทวิวิทย์ 
    จิรณันทร์ สัต. จิ๋วหลิว บางกอกทวิวิทย์ 
    พัชรพล เลิศ. เช วชิรธรรมสาธิต 
    มนัสชิตา เลิศ. เชียร์ พิพัฒนา 
FM10-089   จิรัฏฐ์ ศรี. ปนปน อนุบาลราชบุรี 
FM10-090   ภวัต เทียน. ต้นสน อมาตยกุล 
    ณภัทร เทียน. ใบบัว อมาตยกุล 
    ปัณฑรีย์  คช. ปันปัน เซ็นฟรังฯ 
FM10-091   ธวัลรัตน ์เย็น. พั น สุคนธีรวิทย์ 
FM10-092   ภคอร   มณี. คุกกี  เตรียมอุดมศึกษา 
FM10-093   สิทธิศาสตร์ อังกิ. ค็อป อนุบาลชลบุรี 
    ภาวัต อังกิ. คิดส์ " 
FM10-094   อัคสุข นิธิศ. กัญจน์ ชลราษฎรอ ารุง 
    ศิวาภณ นิธิศ. เก้า ปรีชานุศาสน์ 
FM10-095   สิรวิชญ ์ภิระ. อิคคิว สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
FM10-096   ชลิดา บุญมา. ใบตอง สตรีนนทบุรี 
    ทชภณ บุญมา. ซันเต๋อ เซนต์คาเบรียล คอลเลจ 
FM10-097   ปุญณพัฒน์ พฤทธิ. ปุญณะ อนุบาลสุธีธร 
FM10-098   ภัคชิสา ศุภ. แองเจิ ล ปาณยาพัฒนาการ 
FM10-099   ปวิศร์ คง.  แบงค์ อนุบาลราชบุรี 
    สุธีรา คง.  หยก อนุบาลราชบุรี 
    วิภูษิต คง. โบท สาธิตม.จอมบึง 
FM10-100   กิตติ์ญาณาธิป วงศ.์ ฟิวเจอร์ อัสสัมชัญศรีราชา 
FM10-102   ณิชกมล พิ. ต้นหลิว จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 

FM10-103   วรภัทร รัตน์. ธัน 
เลิศหล้า เกษตรนวมินทร์ 
 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-104   วรันต์ภรณ์ อมร. เจียร์น่า ราชินีบน 
    ปุณยวีร์ อัคร. เป้ย อุดมวิทยา 
FM10-105   ฤทัยพัชร์ สุวรรณ์. อันอัน ปลูกปัญญา 
FM10-106   พัสกร อู่กาญ. เคนจิ อนุบาลนครราชสีมา 
FM10-107   สิรวิชญ์ สม.  แชมป์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
    นายกิตติพงศ์ สม. ชิน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
FM10-108   วรัชญา รื่น. คิตตี  อนุบาลสุธีธร 
FM10-109   ธนโชติ จ. ฟลุ้ค อัสสัมชัน 
FM10-110   ชนินทร ทอง. โอ๊ค จ่าการบุญ 
FM10-111   สุตาภัทร พงษ.์ กุ๊งกิ๊ง อนุบาลศรีสะเกษ 
FM10-112   ภัทรภร เติม. ข้าวหอม อนุบาลศรีสะเกษ 
FM10-113   ธันยนันท ์กัล. ข้าวหอม สารสาสน์วิเทศนครปฐม 
    ศิวาพัชร์ กัล. ไข่มุก สารสาสน์วิเทศนครปฐม 
FM10-114   มัลลิกา อัง. ขนมอ๊ี บางกอกทวิวิทย์ 
FM10-115   ณรภัทร ตุง. วินวิน จ่าการบุญ 
FM10-116   ธัณญ์กรณ์ กัล. อ่ังเปา อนุบาลสุธีธร 
FM10-117   วรรณิภา วีระ. เอมม่ี สาธิตจุฬาฯ 
    พีรยา สัง. ใบหม่อน สาธิต มศว.ประสานมิตร 
FM10-118   จิรวัฒน ์พงศ.์ กะตังค์ นารีวิทยา 
FM10-119   ณัฐภัทร  บุญ. คริสตัล เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ 
FM10-120   กัณยาวีร์ วัช. ผักแพรว เทศบาลสวนสนุก 
FM10-121   ณัฐฐิตา ยิ่ง.  เจลซี่ อนุบาลต้นกล้า 
FM10-122   ปกรดา ไชย. แทมมี่ บางกอกทวิวิทย์ 
FM10-123   บุญพิทักษ์ บุญ. ภูผา เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 
FM10-124   สุชานันท์  ไชย.  HAPPY ราชินีบน 
FM10-125   ญาณิศากรณ์ พิม. พอใจ อนุบาลชลบุรี 
FM10-126   วรันลักษณ์ ช่วง. ยูริ อัมพรไพศาล 
    ฐศธร ช่วง. ยู2 อัมพรไพศาล 
FM10-127   ปรีณาภา จุฑา. ซินซิน เอกบูรพาวิเทศศึหกหษา 
    สิรวิชญ์ จุฑา. ลาเต้ เอกบูรพาวิเทศศึหกหษา 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-128   มิรันดา จันทร์. มินมิน อนุบาลชลบุรี 
FM10-129   พรรณรา สุมา. พราว ไผทอุดมศึกษา 
    พชร สุมา. เพชร ไผทอุดมศึกษา 
FM10-130   ธนณัฎฐ ์ปรัช. นัท อ านวยศิลป์ 
FM10-131   วชิรธร ลิ ม. เวฟ อนุบาลสุธีธร 
FM10-132   ภัทรพล ไต่. หยก อัสสัมชัน คอนแวนต์ 
FM10-133   ชัยภัทร วุฒิ. ม่อน ราชวินิต 
FM10-134   ปวรวัสส ์เนตร. พีซ อัสสัมชัญ ศรีราชา 
    ศุจีราภรณ์ เนตร. เพ้นท์ ดาราสมุทร์ 
FM10-135   ปิยวัฒน์ วีร. เรมิญ ไทยคริสเตียน 
FM10-136   รัตนวิมล รัก. แซนด์ อัสสัมชัญธนบุรี 
FM10-137   สุดที่รัก เกต.ุ ริโอ อัสสัมชัญ 
FM10-138   ศิตา ตัน. เอมิ อัสสัมชัญธนบุรี 
FM10-139   นภัสนันท์ ธิราง. ใบตอง เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
FM10-140   ศุภกร ดิ. รักษ์ พญาไท 
    สิรภพ ดิ. รุจ พร้อมพรรณวิทยา 
FM10-141   จิรกิตต์ พาน. ต้นกล้า เซนต์คาเบรียล 
FM10-142   นันท์นภัส  นัน.   แตงกวา สฤษดิเดช 
FM10-143   อันนา กัน. อันนา เผยอิง 
    ธนวัฒน ์ศศิ. บ๊ะจ่าง อนุบาลวชิระ 
    พรประภา กัน. ต้นข้าว มัธยมวัดสิงห์ 
    ธนโชค กัน. ออมสิน ศิรินุสรณ์วิทยา 
FM10-144   ณัชชา สระ. น  าว้า เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
FM10-145 ขาดเลขที่บัตรประชาชน ปภังกร กมล. วิคเตอร์ เซ็นต์คาเบรียล 
  ขาดเลขที่บัตรประชาชน จิดาภา กมล. จินนี่ เซ็นต์ฟรัง 
FM10-146   ณัฐริณีย์ ศิร.ิ น้องกีกี  อนุบาลอุบลราชธานี 
FM10-147   กนกกาญจน์ ศร.ี ปุยฝ้าย ซางตาครูสคอนแวนท์ 
FM10-148   ดารากร ปิง. ฟ้าใส อัสสัมชัญธนบุรี 
FM10-149   สุชาภิญญ  จง. ภิญญา อนุบาลสมุทรสงคราม 
FM10-150   ทิณะพัชร์ สุ. บิ๊วท ์ เปรมฤทัย 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-151   ปณิฏฐาปภัส ปัญ. น  าปิง เอกมัย อินเตอร์(EIS) 
FM10-152   ธนวิชญ ์วงศ.์   ธาม ธ ารงวัฒนาพัฒนาเยาวชน 
    ฌริลรัตน์ วงศ.์   เธียร ธ ารงวัฒนาพัฒนาเยาวชน 
FM10-153   จิตรกัณฐ์ ฟอง. วันพุธ อัสสัมชัญธนบุรี 
FM10-154   กมลชนก ศัก. หนูดี ราชินี  

FM10-155   สุฌาณันพ์ กิตต.ิ เทมม่ี 
Anglosingapore Thailand High 
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FM10-156      เปี่ยมรัก พันธ์. ปาล์ม สายปัญญารังสิต 
FM10-157   กันต์ธัช . สแน็ค สองภาษาลาดพร้าว 
FM10-158   พาขวัญ   พรรณ. เบนซ์ สายปัญญารังสิต 
FM10-159   ชวภณ ธรรม. ออม มารดานฤมล 
FM10-160   กานต์พงศ์ ภู่. เฟิร์ส กาฬสินธุ์วิทยาลัย 
    มนัสนันท์ ภู่. พลอย กาฬสินธุ์วิทยาลัย 
FM10-161   บุลกิต นิล. อัฑฒ์ สารสาสน์ร่มเกล้า 
FM10-164   พิริยพงศ์ รุจิ. ซาน ไทยคริสเตียน 
FM10-165   พัฒนกันต์  อสัม.       ชินะ อนุบาลจุติพร 
FM10-166   กฤติญา พุทธ. มิ๋ง ซางตาครู้สคอนแวนทื 
FM10-167   ธนาวิน มี. วิน มารีวิทย์ สัตหีบ 
FM10-168   รัตติยา คลัง. ฟ้า มัธยมวัดธาตุทอง 
FM10-169   อินทร์ธาดา ปาน. หนูอิน อนุราชประสิทธิ์ 
FM10-170   รัชชานนท์ อภิ. นาย อนุบาลจุติพร 
FM10-171   ภูริ จรร. ทีน อนุบาลนครราชสีมา 
FM10-172   ณัชชา ขัน. วุ้น จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
FM10-173   กัลยกร วัฒ. เอิร์น ปิยะจิตวิทยา 
FM10-174   สริดา วิ. กีกี  ราชินีบน 
FM10-175   ณฐกร รัตน. ฟลุค - 
FM10-176   ศิวกร จั่น. หมูแฮม สุคนธีรวิทย์ 
FM10-177   ณิชารีย์ แดง. พิม ชลกันยานุกูล 
FM10-178   วิศิษฎ์  พัว. หย่งกิก เพลินพัฒนา 
FM10-179   พิชชากร ปัช. ปันปัน สงวนหญิง 



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-180   ณฐพร นพ. ฟิล์ม มณีวัฒนา 
    นภาพร นพ. ฟ้า สารสาสน์วิเทศหนองแขม 
FM10-181   ศรุตยา อนัน. เหย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
    กัลยรักษ์ อนัน. นาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
    นันท์นภัส อนัน. หนุน สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 
    ปานเพชร เบี ย. โบว ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 
FM10-182   ณฐกร กู.้ น  ามนต์ สากลศึกษา 
FM10-183   ชะวัลวิทย์ กุล. - ศรีวิทยาปากน  า 
FM10-184   ปพนวิทย์ สุ. เคเค เทพศิรินทร์ 
FM10-185   คณพชร์ หลัก. พอร์ช อนุบาลสามเสนฯ 
FM10-186   ชัญญาณิช เวส. โบนัส ซางตาครู้สคอนแวนท์ 
FM10-187   สุภัสสรา อัจ.  ต้นบุญ อนุบาลบ้านเด็กดี 2 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
FM10-188   ปัณณกันต์ แก้ว. ปันปัน เซนต์คาเบรียล 
FM10-189   รุ่งนภา รู้. รุ้ง ราชินีบน 
FM10-190   พากร มี. ปูนปั้น กรพิทักษ์ศึกษา 
FM10-191   อิศรวุฒิ  ชทิ. ซูกัส อนุบาลนครปฐม 
FM10-192   ณัฏฐ์นพัต หง    มังกร Trinity International School 
    ณัฏฐ์นลิน หง มีอา วัฒนาวิทยาลัย 
FM10-193   ณัฐภัทร จันทร์. ไตเติ ล จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
    ณัฐภา จันทร์. ต้นตาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
FM10-194   พชรมน กุวา. รมณ เพลินวัฒนา 
FM10-195   อรณิชชา จรัส. ฟากฟ้า อนุบาลราชบุรี 
FM10-196 ขาดเลขที่บัตรประชาชน นันทวัฒน์ สุข. มอส ศรีบุณยานนท์ 
FM10-197   อิงผา วุ.   ชลประทานวิทยา 
FM10-198   อชิรญาณ์ นิต. เอ๋ย โพธิสารวิทยา 
    สิรภพ นิต. ภพ เพลินวัฒนา 
FM10-199   ปัณณวิชญ์     ศิ. วินเนอร์ อนุบาลศรีสะเกษ    
FM10-202   กฤชณัท ปฏิ. เมจิก ไผทอุดมศึกษา 
FM10-203   วรรณกร ไหม. ฟ้าใส เอกบูรพาวิเทศศึกษา 

    กัญญาพัชร ไหม. ใบแก้ว  



   ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน 
FM10-204   สุวพิชญ์ เหลือง. อะตอม สาธิต ม.บูรพา 
    สุธาทิพย์ เหลือง. ไออ้อน สาธิต ม.บูรพา 
FM10-205   ภัทรกฤต ธน. จั๊มพ์ อนุบาลสามเสนฯ 
    ญาณิศา ธน. เจน สามเสนวิทยาลัย 
FM10-206 ขาดเลขที่บัตรประชาชน พิชชาพร มี.     
  ขาดเลขที่บัตรประชาชน นลวรรณ ขุ้ย.     

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

     
     
     
     
     
     

     

      


