
FAM-001 ภูริญ กิต เซนต์ดอมินิก 
FAM-002 ปุณณพงศ์ เจริญ อนุบาลธรรมติรักษ์ธนบุรี 
FAM-003 ชินธันย์ กฤษ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-004 ศุภวิชญ์ จิน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-005 สิรภพ แก้ว กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-005 สิรภัทร แก้ว กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-006 วีรธร เชาว์ อัสสัมชัน 
FAM-006 ธนากร ไกร ตากสิน 
FAM-007 ชาติภูมิ แสง เซนต์ดอมินิก 
FAM-008 จิรัฏฐ์ คณิ เซนต์ดอมินิก 
FAM-009 ชยุต สุขุม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-009 ธนิดา สุขุม เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 
FAM-010 ฐกร ติระ อัสสัมชัน 
FAM-011 วริศรา  แสน สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 
FAM-012 วัชรนนท์ สุวรรณ ยอแซฟอุปถัมภ์ 
FAM-012 วชิราภรณ์ สุวรรณ ยอแซฟอุปถัมภ์ 
FAM-013 ชยกร อิส เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
FAM-013 ธนกร อิส เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
FAM-014 ชยุตม์พงศ์ รัช อนุบาลเชียงราย 
FAM-015 ภูรี แพง จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
FAM-016 ณัฐพงศ์ มหรร อัสสัมชัญแผนกประถม 
FAM-017 ฬียากร โชค พระหฤท้ยคอนแวนต์ 
FAM-018 พรนัชชา พวง พระยาประเสริฐสุนทราชัย 
FAM-019 กุลสินีกานต์ โมก สาธิตจุฬา 
FAM-020 ปัณณวิชญ์  ตรี พิชยศึกษา 
FAM-021 จิรภัทร สฤษ ราชวินิต 
FAM-022 นภัสฒ์ธีรา  รวม ราชินี 
FAM-022 นภัสนันท์  รวม ราชินี 
FAM-023 เทวนาถ   ภาย บางแพปฐมพิทยา 
FAM-024 สุรวิช กิจ พระแม่มารีสาธร 
FAM-025 รติกร ควร สุรศักดิ์มนตรี 
FAM-026 พงศ์พสุ  วรธัน อัสสัมชันสาธร 
FAM-027 ปุณยภา ชนา มารีวิทย์ พัทยา 
FAM-028 ปาณิสรา ตัน เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 
FAM-029 ฐิตาพร พัฒ เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 
FAM-030 ชนิดาภา วร ิ มารีวิทย์ 



FAM-031 พงศ์ภาคิน พิริ อัสสัมชัน ประถม 
FAM-032 กุลนาถ  ให้ศิริ ปวณยา พัฒนาการ 
FAM-033 ปรานต์ น้อย อัสสัมชัญแผนกประถม 
FAM-034 พีรวัศ สุพัฒ อัสสัมชัญ ศรีราชา 
FAM-034 พิชญ์พิรชา สุพัฒ เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
FAM-035 ณัฐธเดชน์ อมร บูรณะศึกษา 
FAM-035 ธัญญรัตน์ อมร สารสาสน์ เอดตร้า 
FAM-035 ธัญญ์นรี อมร สารสาสน์ เอดตร้า 
FAM-036 พรชนก ตั้ง สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 
FAM-036 ฐิติพร ตั้ง อัมพรไพศาล 
FAM-037 คุณากร เลา กรุงเทพคริสเตียน 
FAM-038 ชัญญา มิ่ง ปาณยาพัฒนาการ 
FAM-039 วรรณธนาต์ ชิว ปาณยาพัฒนาการ 
FAM-040 ศิริขวัญ ศิริ หัวหินวิทยา 
FAM-040 ธรรมสรณ์ ศิริ   
FAM-041 ธนวิชญ์ อู่ จารุวัฒนานุกูล 
FAM-042 ศุภานัน ภู่ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
FAM-043 พิชญาภา ถา ไผทอุดมศีกษา 
FAM-044 กฤษฏิ์  ทวี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  
FAM-045 บุญญาดา ทีป บ้านเรียนคิดส์สนุก 
FAM-046 ชิณษา สิมน อ านวยศิลป์ 
FAM-046 ลธาพัท ชู อ านวยศิลป์ 
FAM-046  ชัญญา โล อ านวยศิลป์ 
FAM-046 กรกฤช ฤกษ์ อ านวยศิลป์ 
FAM-046 ศุภณัฐ ราช อ านวยศิลป์ 
FAM-046 ดช. ปริญ   
FAM-047 วริช หิรัญ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  
FAM-047 วรัญดา หิรัญ สวนรังสิต 
FAM-048 กฤติภัทร เลิศ อัสสัมชันแผนกประถม 
FAM-049 พัชร์ญาดา เรือง สาธิตจุฬา 
FAM-049 ศนิสรรค์ เรือง เซนต์ดอมินิก 
FAM-050 กันตพัฒน์  ธรรม เซนต์ดอมินิก 
FM-051 กฤติเดช ถาวร เซนต์ดอมินิก 
FAM-052 ภีมพล วัชรพ สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ ม.บูรพา 
FAM-052 ภีมพัศ วัชรพ สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ ม.บูรพา 
FAM-052 ณพวุฒิ ธง สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ ม.บูรพา 



FAM-052 ณพวัฒน์ ธง สาธิตม.ราชภัฏเทพสตรี 
FAM-053 อาเธอร์ เอ็ด บางกอกทวิวิทย์ 
FAM-053 แอนดรูว์ เอ็ด บางกอกทวิวิทย์ 
FAM-053 รมณ กาญ เขมาสิริอนุสรณ์ 
FAM-053 สราวัญญา  จัน สารสาสน์วิเทศสายไหม 
FAM-054 ศิรวิญญ์ นิรนาท อัสสัมชัน แผนกประถม 
FAM-055 รวิศปรัชญ์ ต๊ะ จารุวัฒนานุกูล 
FAM-056 โสภณวิชญ์ ระเบียบ อรรถมิตร 
FAM-057 สวิตตา ฉัตร เซนต์มาร์ค อินเตอรเ์นชั่นแนล 
FAM-057 เจน กิตติ เซนต์มาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล 
FAM-057 จีน กิตต ิ เซนต์มาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล 
FAM-057 เจณิศ กิตติ เซนต์มาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล 
FAM-058 ณภัทร อิสรา หรุงเทพคริสเตียน 
FAM-059 ทักษพร ค า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
FAM-060 ภาสวิชญ์ เมฆ พิชยศึกษา 
FAM-061 ธรรศ โฆษิต พิชยศึกษา 
FAM-062 วัชรวิชญ์ กลิ่น สาธิตละอออุทิศ 
FAM-062 ชัญญาภัค กลิ่น สาธิตละอออุทิศ 
FAM-063 ภัทรานิษฐ์ สกุล สาธิตเกษตร 
FAM-063 ธีรภัทร สกุล อรรถมิตร 
FAM-064 กิรติกา เกียรติ ประสาทวิทยานนทบุรี 
FAM-065 กัญนัท ผล มณีวัฒนา 
FAM-066 ศุภกร ลาภ อนุบาลสุพรรณบุรี 
FAM-067 กันตินันท์ ฤกษ์ เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 
FAM-068  ปวีร์นุช เพียง ประสาทวิทยานนทบุรี 
FAM-068  ศิริญาพร เพียง ประสาทวิทยานนทบุรี 
FAM-069 กิตติภัค เอก สาธิจุฬา 
FAM-070 พิรอาชว์ สิทธิ อ านวยศิลป์ 
FAM-071 พลอยแพรพรรณ  ปัญ เพลินพัฒนา 
FAM-071 พลอยพิณพรรณ ปัญ เพลินพัฒนา 
FAM-072 พุฒินันทน์ กิ่ม กรพิท้กษ์ศึกษา 
FAM-073 เมธาพร อิ่ม สาธิตรามฯ 
FAM-074 ภาณุเมศ บุญ อินเตอทอทส์ไตรลิงกวล 
FAM-074 นภัสรพี นันท นวมินทราชินูทิศฯ 
FAM-074 กันตวิชญ์ มโน นวมินทราชินูทิศฯ 
FAM-075 รวีนาถ นภ้ส อัสสัมชันคอนแวนต์ สีลม 



FAM-076 ภูรัชชิญา เอก อนุบาลระยอง 
FAM-076 ภูชญามญธุ์ เอก อนุบาลระยอง 
FAM-077 ธีร์ ธารว ุ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-078 ธนัช ก่อ อนุบาลระยอง 
FAM-079 กัชชกร พันธุ์ อัสสัมชันคอนแวนต์ 
FAM-079 อิทธิพัทธ์ พันธุ์ ปัญญาศักดิ์ 
FAM-080 พุฒินันท์ ปัญ สาธิตพัฒนา 
FAM-080 วัชรนันทน์ ปัญ สาธิตพัฒนา 
FAM-081 พีรพัฒน์ ลี เทพอักษร    
FAM-081 พีรดา  ลี เทพอักษร    
FAM-081 ด.ญ. ฐิติฏา นา เทพอักษร    
FAM-082 พงศ์ปณต ไพ นานาชาติ เซนต์จอห์นแมรี่ 
FAM-083 ณิชกานต์ จิร อนุบาลปัตตานี 
FAM-084 ธนัสถา บัว พระแม่สกลสงเคราะห์ 
FAM-085 ชัยภัทร เศรษฐ บ้านปฐมธรรม 
FAM-086 นิพิฐพนธ์ มโน อนุบาลระยอง 
FAM-087 ปรินท์ เปลี่ยน อนุบาลสามเสน 
FAM-087 เตชินท์ เปลี่ยน อนุบาลสามเสน 
FAM-088 ยศพัทธ์ ทัพ ยอแซฟอุปถัมภ์ 
FAM-089 ศุภาพิชญ์ พวง สารสาสน์พิทยา 
FAM-090 กฤต วณิชย์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
FAM-091 อาริสา อนัน รุ่งอรุณ 
FAM-092 นัชชา อี นานาชาติแองโกล 
FAM-093 กรพัฒน์ เสนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-093 พงศกร เสนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-094 ฐิติวรดา ปะ เซนต์ราฟาเอล 
FAM-094 นทสรวง ปะ ทอรัก 
FAM-095 พลอยพรม ชัย อนุบาลสามเสน 
FAM-096 ธีรเดช สิน สาธิตรามฯ 
FAM-097 ฐปนรรม์ ค า สาธิตประสานมิตร 
FAM-097 ปวีร์ ค า สาธิตประสานมิตร 
FAM-097 วริศ ผ่อง สวนกุหลาบวิทยาสัย 
FAM-097 ติณณ ผ่อง สวนกุหลาบวิทยาสัย 
FAM-098 กมลภัค เจริญ อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม 
FAM-099 ปัญญ์ อภิร กรุงเทพคริสเตียน 
FAM-100 จอมขวัญ ศิริ Anglo Singapore International 



Sch 
FAM-101 พัสกร ญาณ เซนต์ดอมินิก 
FAM-101 บรรณวัฒน์ ญาณ อนุบาลรังสิมา 
FAM-102 ปราชญ์พงษ์ พันธ์ เอกบูรพาวิเทศศีกษา 
FAM-103 ธีรัช เทภา เซนต์คาเบรียน 

FAM-104 กิจวิสิฐ ถามา 
Anglo Singapore International 
Sch 

FAM-105 กรณัฏฐ์ ปิยะ สาธิตจุฬา 
FAM-106 ปิยะนนท์ สุวรรณ เซนต์ดอมินิก 
FAM-106 รชานนท์ สุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
FAM-107 วสุธา มณี ภปร ราชวิทยาลัย 
FAM-107 ปวริศา มั่น เซนต์โยเซฟ เมืองเอก 
FAM-107 ศศิมา เกลี้ยง ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 
FAM-108 นพัช รอด ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 
FAM-109 ฐิติกานต์ พรหม ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 
FAM-110 นนทนัน ทวี ราชวินิต 
FAM-111 อนันต์ฑิตา อัศ ราชินี 
FAM-112 ปิยสุดา ปิ่น พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
FAM-113 ปรรณธร พงศ์ โชคชัย 
FAM-113 วีรภัทร  พงศ์ โชคชัย 
FAM-114 ณัฐวิชญ์ ตู้ สารสาสน์วิเทศนครปฐม 
FAM-115 เสฏฐพงษ์ ศิริ โชคชัย 
FAM-116 ธาวิน ทัดพิ โชคชัย 
FAM-117 ประชาธิปไตย รักษ์ โชคชัย 
FAM-118 กุลิสรา มโน เซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนต์ 
FAM-119 ญาณวิชย์  บุญ เซนต์ดอมินิก 
FAM-120 ซันไชน์ ตันติ์ นานาชาติ นิสท์ 
FAM-120 สกาย ตันติ์ นานาชาติ นิสท์ 
FAM-121 ธัญชนน เส เซนต์ดอมินิก 
FAM-122 ธีร์จุฑา ธรรม อ านวยศิลป์ 
FAM-123 วิรัลยุพา ธน ชลประทานวิทยา 
FAM-124 โยษิตา ใจ พัชรวิทยา 
FAM-125 ภาอุษา จรร ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 
FAM-125 วงศ์จรัส จรร ด าเนินวิทยา 
FAM-126 หทัยธนิต ธง   
FAM-127 คหบดี เพชร กวงฮ้ัวระยอง 



FAM-128 ยศวันต์ พิพัฒน์ช พระหฤทัยคอนแวนต์ 
FAM-129 สุทธนุช บุษ สาธิตจุฬา 
FAM-130 ธนินกิตติ์ ประ บ้านสานฝัน ครูวุ้น 
FAM-131 ณฐวัฒน์ ฐิต ิ ไผทอุดมศึกษา 
FAM-132 ปรียารัศม์ิ เด่น รุ่งอรุณ 
FAM-133 ธนกฤต บุญ ชัยนาทพิทยาคม 
FAM-
134/1 

ญานิษา สาริ อนุบาลนนทบุรี 

FAM-135 นรมน เอ้ือ แองโกลสิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
FAM-135 รัญชน์ เอ้ือ อัสสัมชัญ 
FAM-136 ณิชาพร จิร   
FAM-137 ธนกร  ปัต กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-079 ปัทมพร  สุภาพ วัดนาคนิมิตร 
FAM-
157/1 

นายศรัญญู ศต   

FAM-138 ปาณิสรา ศิ เปรมประชาวัฒนา 
FAM-139 กฤตกร คุ้ม อัสสัมชัน 
FAM-140 ทินกฤต ชัย ประสาทวิทยานนทบุรี 
FAM-141 ณัฏฐณิชชา  จัง มาแตร์เดอีวิทยาลัย 
FAM-142 ทาวัต แสง อัสสัมชัน 
FAM-143 พิริยาพร วีร สารสาสน์วิเทศราชานุสรณ์ 
FAM-143 ธัญยธรณ์ ศรี เมืองพัทยา(วัดโพธิ์สัมพันธ์) 
FAM-143 ฉันทิสา โก เมืองพัทยา(วัดโพธิ์สัมพันธ์) 
FAM-144 สรวิชญ ์    พิริ อัสสัมชันสรีราชา 
FAM-
134/2 

ณัฐญรินทร์ อัศ เซนฟรังส์ซิสเซเวีย 

FAM-
134/2 

กฤติน อัศว เซนฟรังส์ซิสเซเวีย 

FAM-145 รัชชานนท์ กาญ   
FAM-145 จิรัตฐคุณ จันทร์   
FAM-145 วรินทร  วร   
FAM-146 เจ้าพระยา โชค กรุงเทพคริสเตียน 
FAM-147 นภัสชล สมณ อนุบาลเด็กสากล 
FAM-147 พรนัชชา สมณ อนุบาลเด็กสากล 
FAM-148 ณัชพล  เถาว์ สารสน์ธนบุร ี
FAM-149 กุลิสรา บุญ เซนต์ฟรังต์ซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ 



FAM-149 สาริศา. บุญ เซนต์ฟรังต์ซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ 
FAM-150 ปณิตา เต็ม เซนโยเซฟคอนแวนต์ 
FAM-151 ศรัณยพงศ์  อัญ อัสสัมชันธนบุรี 
FAM-152 สดาพัฐ สุน เซนต์ดอมินิก 
FAM-153 พาขวัญ ถือ ชลประทานวิทยา 
FAM-154 สิรภพ วงศ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 
FAM-
154/2 

พีรพัทธ์ ทวี สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 

FAM-
134/3 

นันทร์นภัส แมน Global English School 

FAM-
134/3 

รินทร์ลภัส แมน Global English School 

FAM-
134/4 

ณภัทร มะ Global English School 

FAM-
134/4 

กฤษณา มะ Global English School 

FAM-155 พัฒนรัฐ พัด พระแม่สกลสงเคราะห์ 
FAM-155 ภิญญาพัชญ์ วิ พระแม่สกลสงเคราะห์ 
FAM-
134/5 

ณภัทร ไพ Global English School 

FAM-156 นันธิญา ค า เผยอิง 
FAM-
157/1 

ภูรีนา นพ สาธิตละอออุทิศ 

FAM-
157/2 

เอลินา มาเรีย ราชินี 

FAM-158 นันทิวัฒน์ โชต ิ สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
FAM-159 ฐิติพร วงษ์ คลองพิทยาลงกรณ์ 
FAM-159 วราพล ศุภ ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 
FAM-160 ด.ปุณยธร กุล สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
FAM-160 ธนัญภรณ์ ตัน ราชินีบน 
FAM-161 กาณติมา สุข สารสาสน์ธนบุร ี
FAM-162 ฤทธา เลิศวิ สารสาสท์วิเทศบางบัวทอง 
FAM-163 ธัญวิสิฏฐ์ จันทร์   
FAM-164 พศุต พิศุทธิ์ คิดสนุก 
FAM-165 กานต์ธิดา ธิติ กว่างเจ้า(English Program) 
FAM-167 เธียรรดา  เวช จิตรลดา 



FAM-167 เธียรรัตน์ เวช จิตรลดา 
FAM-168 ปวีณศรณ์ สุว กานดา 
FAM-169 อรนิชา ธาดา สาธิตเกษตร 
FAM-169 กวีกุล ธาดา   
FAM-170 วรวสุ อดุล เซนต์โยเซฟ บางนา 
FAM-171 พิชามญชุ์ เกียร สาธิตละอออุทิศ 
FAM-172 นันท์นภัส  ช่าง สาธิตคริสเตียนวิทยา 
FAM-173 ธรรรพลก์  ภู่ระ สารสาสน์ ชลบุร ี
FAM-174 แดนธรรม ชู เซนฟรังส์ซิสเซเวีย 
FAM-175 ชนิสราพร สี สารสาสน์ ธนบุร ี
FAM-176 วสุ เลิศ อัสสัมชัน ธนบุรี 
FAM177/1 กิตติศักดิ์ ควร อัสสัมชัน ธนบุรี 
FAM177/2 ธันวา มุกดา  อัสสัมชัน ธนบุรี 
FAM-178 วุฒิพัฒน์ สุว โยนออฟอาร์ 
FAM-179 อิทธิพัฒน์ เงา ถนอมพิศวิทยา 
FAM-180 ธนัญภรณ์ ชัย เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 
FAM-181 กฤตณกร โลก เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 
FAM-182 ปทิตตา รัชต แอ็คแวนติสอินเตอร์เนชันแนล 
FAM-182 ชญาภา รัชต แอ็คแวนติสอินเตอร์เนชันแนล 
FAM-183 อภัสรา แก้ว ขจรโรจน์วิทยา 
FAM-184 ภากร กิจ สาธิตคริสเตียนนนทบุรี 
FAM-184 ญาดา กิจ สาธิตคริสเตียนนนทบุรี 
FAM-185 อชิระ เต อนุบาลสามเสน 
FAM-185 กรณ์ เต อนุบาลสามเสน 
FAM-
134/6 

ญานนัน รวี วัฒนา 

FAM-166 รชานนท์ ช่าง สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
FAM-166 นวมินทร์ ช่าง สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
FAM-186 นันทิรัตน์ โชติ สารสาสน์วิเทศธนบุรี 
FAM-187 ธีรดนัย กลัม อัสสัมชันแผนกประถม 
FAM-188 ภูริตา ทรง อนุบาลสามเสน 
FAM-189 ภรัณยู เขมา ธรรมภิรักษ์ 
FAM-190 กิติญาดา เวียน แย้มสะอาดวิเทศคลอง4 
FAM-191 ฉัตรชนก สา เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
FAM-192 เขมจิรา คุป ราชินี 
FAM-193 พัณณ์กร อรัญ ชลประทานวิทยา 



FAM-194 ติณณภพ จุน กรุงเทพคริสเตียน 
FAM-195 ปรานต์ ภูริช ชลประทานวิทยา 
FAM-196 ภูรินท์ จูด สาธิตละอออุทิศ 
FAM-197 ฐิติกานต์ ขัน ประชินนุสรณ์ 
FAM-198 ฐาปนมาศ  สุข ทรงวิทย์ศึกษา 
FAM-199 ณิชมน ศรี ไผทอุดมศึกษา 
FAM-200 พิชามญช์ กอง วัฒนาวิทยาลัย 
FAM-201 สิริกร เธีย จิตเมตต์ 
FAM-202 ณิศราวดี ชู สารสาสน์ธนบุร ี
FAM-203 ภวรัญชณ์ วิช สามเสนวิทยาลัย 
FAM-204 ธนกฤต ปิติ ไม่มี/( พักการศึกษา ) 
FAM-206 ปัณณวัฒน์ กีรติ กรพิทักษ์ศึกษา 
FAM-207 ชาคริตไทยะ ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
FAM-208 นิตยา ม ี วัดดิสหงสาราม 
FAM-209 ภูกัญจน์ โสภิต เซนต์ดอมินิก 
FAM-210 น้ าใส ก า นานาชาติสิคโปร์ 
FAM-210 ข้าวสวย ก า นานาชาติสิคโปร์ 
FAM-211 มนัสนันท์ วัฒ สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
FAM-212 ธนัญญา อิทธิ เผยอิง 
FAM-212 ชัญญา อิทธิ เผยอิง 
FAM-213 สิรินภา สิร ิ สายปัญญารังสิต 
FAM-205 ระสิตา เลิศ รุ่งอรุณ 
FAM-214 ธนชัย ใช ่   
FAM-215 ธานัท  รุจิ ไผทอุดมศึกษา 

FAM-216 ศิริภูมิ ศุภรัต 
สารสาสน์วิเทศนครปฐมสารสาสน์
วิเทศนครปฐม 

FAM-216 รัตนา ศุภรัต 
สารสาสน์วิเทศนครปฐมสารสาสน์
วิเทศนครปฐม 

FAM-217 คณินภัทร รัตน เอกบูรพาวิเทศศีกษา 
FAM-218 ปิตินัทฐ สิริ สารสาสน์วิเทศหนองแขม 
FAM-219 ทีปกร บรูณะ พระแม่แห่งยุติธรรม 
FAM-219 ณัฎฐกิตติ์ บรูณะ พระแม่แห่งยุติธรรม 
FAM-220 ณัฐกฤตา สัน   
FAM-221 สุวิชญา บุญ   
FAM-221 ธนัญชนก กาญ   
FAM-221 ธนัญชนก กาญ   



FAM-221 กานท์ชิตา ผู้   
FAM-
222/1 

วิชยะ อี   

FAM-
222/2 

สตางค์ จุน   

FAM-223 ภูดิท ละ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
FAM-224 แอกเซฬ  นานาชาติฝรั่งเศสกรุงเทพ 
FAM-224 อลรร มาร์ นานาชาติฝรั่งเศสกรุงเทพ 

 


