NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

โรงเรียน

ออมมี่

หญิง หัวหินวิทยาลัย

1

ศิริขวัญ ศิริ.

2

ธรรมสรณ ศิริ.

3

วิชยะ อี.

ไมพบใบสมัคร ชาย
จินเป
ชาย IPS International

4

สตางค จุล.

ไมพบใบสมัคร หญิง

5

ปภาดา แสง.

หมูแดง

หญิง สาธิต ม.รามฝายประถม

6

ชัญญาพัชร พัฒ.

นะโม

หญิง บานสุไหงโกลก

7

ธัญยรัชต พัฒ.

นาโน

หญิง บานสุไหงโกลก

8

ธนิสร แซ.

ปลื้ม

ชาย อัสสัมชัน

9

วราภรณ ชัย.

ออม

หญิง บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

10 ยุทธนา ชัย.

อั๋น

ชาย เทพศิริทร

11 กชมล ธีร.

เฟรน

หญิง เซนตโยเซฟคอนแวนต

12 รณกร ธีร.

โฟลก

ชาย อัสสัมชัน

13 วชิรวิช สุนทร.

เตเต

ชาย บรรจงรัตน

14 พัชรพล สุนทร.

ตาตา

ชาย บรรจงรัตน

15 ธนโชติ สุนทร

เจเจ

ชาย บรรจงรัตน

16 พิมพพรรณ จิต.

ปนปน

หญิง บรรจงรัตน

17 แพรวา จิต.

หวาหวา

หญิง บรรจงรัตน

18

วฤณภา พวง.

ปราย

หญิง พระมารดานิจจานุเคราะห

19 ธนันทชนก วิ.

นองฝน

หญิง ปาณยา พัฒนาการ

20 พัสกร วุฒิ.

อาพี

ชาย บาสนดงประเสริฐ

21 ฉัตริน ชื่น

ซันปอ

ชาย อรรถมิตร

22 จันทรเจา ชื่น.

จันทรเจา

หญิง อรรถมิตร

23 ถิรวดี คุม.

นองโฟร

หญิง อนุบาลราชบุรี

24 สุชานุช รัศ.

ซี

25 ธรรมธัช กอน.

ไทม

ชาย อัสสัมชัน

26 หฤษฎ จัน.

ไนล

ชาย อนุบาลชลบุรี

27 ภวัต จัน.

นอรม

ชาย อนุบาลชลบุรี

หญิง ปาณยา พัฒนาการ

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

28 วิมลทิพย สุว.

ซารา

หญิง พญาไท

29 ธัญญ มหา.

นองธัญญ

ชาย สารสาสนวเิ ทศสุวรรณภูมิ

30 ทีฆทัศน พิริ.

ชินจัง

ชาย สารสาสนวเิ ทศสุวรรณภูมิ

31 ธัญภัค คช.

ภัค

หญิง อัสสัมชัญธนบุรี

32 นรวัฒน คช.

ภู

ชาย อัสสัมชัญธนบุรี

33 ปณฑชนิต สิงห.
34 ชัญญา เทศ.

ปนปน

โรงเรียน

หญิง เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต

ไมพบใบสมัคร หญิง

35 กันตณธีร โลห.

อิคคิว

ชาย สาธิตพัฒนา

36 กฤตภาส โลห.

เคน

ชาย สาธิตพัฒนา

37 กีรติ ประวัติ.

เกรซ

หญิง อัสสัมชัน สมุทรปราการ

38 กิตติกร ประวัติ.

ไกด

ชาย อัสสัมชัน สมุทรปราการ

39 นิรุต งาม.

นิว

ชาย อัสสัมชัน สมุทรปราการ

40 จิรภัทร สา.

อิง

ชาย สฤดิ์เดช

41 ปณณ พ.

ปน

ชาย เซนคารเบรียล

แจสมิน

หญิง วัฒนาวิทยาลัย

เพิรธ

ชาย นานาชาตินีวา

ภู

ชาย นานาชาตินีวา

42 ฐิณัฐฐา อรรค.
43 พริษฐ วัช.
44 พิภู วัช.
45 กัญญชิสา วร.

ขวัญ

หญิง พระหฤทัยคอนแวนต

46 ชินาติ ปอ.

เจได

ชาย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

47 สิรวิชญ ขํา.

ไอซ

ชาย โชคชัยรังสิต

48 ตีรณา

นานา

หญิง เซนตโยเซฟทิพวัล

ตุม.

นีโน

ชาย อัสสัมชัน สมุทรปราการ

50 พรชนก สาย.

เนิรส

หญิง เซนตโยเซฟทิพวัล

51 ณัฐพัชร อัศว.

พัชร

ชาย เปรมประชาวัฒนา

52 สุประวีณ อัศว.

จีน

หญิง เปรมประชาวัฒนา

53 ปณณธร มั่น.

เป

ชาย สมคิดจิตตวิทยา

49 ตรัณ

ตุม.

54 ปณณฑารีย มั่น.

ปนปน

หญิง สารสารทวิเทศสุวรรณภูมิ

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

55 ณัชนพ เทพ.

มารช

ชาย สารสารทวิเทศสุวรรณภูมิ

56 ศุภกฤต ศรี.

ปงปง

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

57 ศุภกร ศรี.

ปนปน

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

58 พัณณิชา พร.

พั้นช

หญิง สารสาตรเอกตรา

59 พัทธนันท พร.

พอยท

ชาย สารสาตรเอกตรา

60 วรัญู วอง.

มิวสิค

ชาย มารมาราจินตมณี

61 สุภัททะ จารุ.

ปน

62 ปพิชญา อํา.

หลิงหลิง

63 อชิรญา จิร.

ยูจีน

64 นรเศรษฐ รัต.

ธรี

65 อิสรา โล.
66 พิมพไพลิน อมร.

นานุง

โรงเรียน

ชาย นานาชาติโชรสเบอรี
หญิง เซนตโยเซฟคอนเวนต
NEW SATHORN
หญิง
INTERNATIONAL SCHOOL
ชาย กรุงเทพคริสเตียน
หญิง สารสาสนืเอกตรา

ไมพบใบสมัคร หญิง

67 ฤภวัส รัตน.

อิน

ชาย สาธิตจุฬาฯ

68 จิรัชญา ชื่น.

เอม

หญิง มาแตรเดอี วิทยาลัย

69 ศุภกฤต ชื่น.

อินดี้

ชาย อํานวยศิลป

70 ศิรดา เถาเ.

ออมสิน

หญิง เซนตโยเซฟทิพวัล

71 สุประวีณ สา.

มิกิ

หญิง ศรีวิทยาปากน้ํา

72 โชติภณ เมฆา.

ติวเตอร

ชาย เซนตคาเบรียล

73 พีรภาว ชิ.

บูเก

หญิง มาแตรเดอี วิทยาลัย

74 วรภัทร พร.

โอ

ชาย เซนตคาเบรียล

75 ปารมี ปญ.

ปาลม

หญิง อํานวยศิลป

76 เจริญ ปญ.

เปย

ชาย อํานวยศิลป

77 จิตชญา ปญ.

ปุงปง

หญิง อํานวยศิลป

78 ณัฐชนก โอฬาร.

เบลล

หญิง เซนตโยเซฟคอนเวนต

79 พลกฤต โอฬาร.

บอลล

ชาย อัสสัมชัน

80 ณิชาภัทร ลวิต.

เฟมจัง

หญิง ราชวินิต

81 ศศิพิมพ ชัย.

เฌอแตม

หญิง พระหฤทัยดอนเมือง

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

โรงเรียน

82 ณภัทร วร.

มิว

ชาย อัสสัมชัน

83 ศักดิโชติ โฆ.

มารก

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

84 ธภัทร ตรัง.

วาน

ชาย อัสสัมชัน

85 ธนกร กรอง.

มดเอ็กซ

86 ธรรมนิตย ฉิม.

ปลื้ม

ชาย เซนตฟรังซิสเซเวียร

87 ธีระวัฒน ฉิม.

ปรานต

ชาย เซนตฟรังซิสเซเวียร

ชาย เอกชัย

88 พิชญสินี สัป.

ไมพบใบสมัคร หญิง

89 ภูริรวิศร สัป.

ไมพบใบสมัคร ชาย

90 ปาณัท วงศ.

ซีซัน

ชาย วรรณสวางจิต

91 นันทภากิตติ์ นํา.

(ฟาใส)

หญิง ราชินี

92 พิชชานันท นํา.

(ใบหยก)

หญิง ราชินี

93 ณธกร เวียง.

นิว

ชาย ราชินี

94 ธัญวิช วิบูลย.

ธัญ

ชาย เซนฟรังซีสเซเวียร

95 ฐิติรัตน สุวิท.

เอย

หญิง ศรีสวางวงศ

96 อนัญญา สุวิท.

อะตอม

หญิง ศรีสวางวงศ

97 ปณณรัตน สุวิท.

แอมป

หญิง มอ.วิทยานุสรณ

98 ฐิตินันท อัศ.

แองเจิล

หญิง เซนตโยเซฟคอนเวนต

99 วริณญา ล่ํา.

พรีม

หญิง มาแตรเดอี วิทยาลัย

100 ตะวัน ภู.

ตะวัน

ชาบ นาคประสิทธิ์

101 ปฐมฤกษ มวง.

สมารท

ชาย อนุบาลนนทบุรี

102 ศิโรตม อิน.

โอม

ชาย กรพิทักษศึกษา

103 พงศกานต ตุ.

กานต

ชาย เซนตคาเบรียล

104 ณัฐสิริล ราม.

รุง

105 ณัฐณิชา คง.

สตางค

หญิง จารุวัฒนานุกูล

106 ธนวิชญ วิร.ิ

โปเต

ชาย เซนตคาเบรียล

107 ธนกร วิร.ิ

เคนโด

ชาย เซนตคาเบรียล

108 ชญาภรณ พฤ.

ไกด

หญิง อมาตยกุล

หญิง สตรีวิทยา

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

โรงเรียน

109 ชวกร พฤ.

เกท

ชาย ทานตะวันไตรภาษา

110 อธิชนม นาค.

ธีม

ชาย อัสสัมชันศรีราชา

111 อเนชา นาค.

อะตอม

ชาย ดรุณพัฒน

112 วัลลิยา เอียด.

ไพลิน

หญิง เทพศิรินทรบางบัวทอง

113 โฆสานันต เอียด.

เพชร

ชาย สารสาสนวเิ ทศบางบัวทอง

114 นภสร สุน.

ตนขาว

หญิง เซนตฟรังซาเวียรคอนเวนต

115 ลฎาภา สุน.

ตนน้ํา

หญิง โรจนบูรณะ

116 ปพิชญา ผาด.

ไอติม

หญิง พระหฤทัยนนทบุรี

117 อมฤดา เรือง.

อัม

118 อริยะญ เตชะ.

ออรโต

ชาย แสงอรุณ

119 ภาวัต จรร.

เอิรธ

ชาย โชคชัยลาดพราว

120 อรุณรัตน สิงห.

หนูดี

หญิง อุทิศศึกษา

121 วรัญู เอก.

แกป

ชาย หาดใหญวิทยาลัย

122 เอื้ออังกูร ลี.

นาย

ชาย สาธิตบางนา

123 รณกร สิง.

รอน

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

124 คณนาถ ชม.

เจได

ชาย สาธิต ม.เกษตรศาสตร

125 ภัทรพล เอ.

เจได

ชาย สาธิตม.เกษตร

126 ภูมิพัฒน เอ.

จีโน

ชาย สาธิตม.เกษตร

127 รพีพงศ อนิ.

บีม

ชาย เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา

128 รพีพงศ อนิ.

บอส

ชาย เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา

129 เอกณัฏฐ อนิ.

บอมบเบย

ชาย เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา

130 นัธทวัฒน นิม.

วินวิน

ชาย สาธิตม.เกบตร

131 ไกรุณย แกว.

บอส

ชาย สาธิตละอออุทิศ

132 นวนันท เพิ่ม.

ออม

หญิง อนุราชประสิทธิ์

133 กันตินันท จันทร.

โทริ

ชาย อัสสัมชัญ

หญิง มารียอนุสรณ

134 ฐานิสรา กุณ.

ของขวัญ

หญิง ชลประทานวิทยา

135 พรนภัส สุด.

ปงปอน

หญิง ชลประทานวิทยา

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

136 ภูดิศ หอม.

เกรท

ชาย บรรจงรัตน

137 ธนิภา สิทธิ.

รุง

138 ปยะธิดา นิล.

แตงกวา

หญิง ธรรมภิรักษ

139 พิยดา นิล.

แตงโม

หญิง ธรรมภิรักษ

140 ณัฐวรรณ นา.

ออมสิน

หญิง โยนออฟอารท

141 สิรภัทร บุณ.

โฟน

หญิง กรพิทักษศึกษา

หญิง สารวิทยา

142 ธนเดช ลี.

ไมพบใบสมัคร ชาย

143 ธเนศพล ลี.

ไมพบใบสมัคร ชาย

144 สุวิจักขณ นอย.
145 กฤช นอย.
146 ศุภณัฏฐ เต็ม.

ด็อกเตอร
ชีตาห
บูม

โรงเรียน

ชาย เซนตคาเบรียล
ชาย ธรรมพิทักษ(รุงประชา)
ชาย กรุงเทพคริสเตียน

147 ธฤษณุ ตัน.

ตนกลา

ชาย ไผทอุดมศึกษา

148 พุฒิพงค เด.

แทน

ชาย สาธิตเกษตร ชลบุรี

149 มัททวะ ฉมา.

ณฐ

ชาย สาธิตเกษตร ชลบุรี

150 เข็มอัปสร ชัย.

ขิม

หญิง สารสาสนวเิ ทศนราชพฤกษ

151 เพ็ญวริศร พุท.

พราว

หญิง วัฒนาวิทยาลัย

152 ศานิตตา เสรี.

พังคกี้

หญิง วัฒนาวิทยาลัย

153 ธนัชภัค เสรี.

พั๊นซ

หญิง สาธิต มศวปทุมวัน

154 ณัทกฤช จา.

เพิรธ

ชาย อนุบาลนครราชสีมา

155 ภิญญดา จา.

พูกัน

หญิง อนุบาลนครราชสีมา

156 เดชานนท เงิน.

นับทอง

ชาย อนุบาลนครราชสีมา

157 เบญญาภา พูล.

ทอรุง

หญิง ยุววิทยา

158 กชวรรณ พูล.

น้ําฟา

หญิง ยุววิทยา

159 ชาคริตย เหลา.

บีหรุ

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

160 ฉัตรชนก สา.

มุก

หญิง เซนตฟรังซีสเซเวียร

161 พิมพพิศา จัน.

พลอย

162 เบญญาภา คัน.

ปน

หญิง Helthfield Interntionl School
หญิง เซนตโยเซฟบางนา

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

โรงเรียน

163 วิมลทิพย สุ.

ซารา

หญิง พญาไท

164 รชต จิ.

ออโต

ชาย ทิพพากรวิทยาการ

165 ปภัช จิ.

อัศว

ชาย ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

166 กฤติน จิร.

กัปตัน

ชาย สาธิตพิบูลบําเพ็ญ ม.บูรพา

167 วีรภัทร จา.

ฟารม

ชาย สารสาสนวเิ ทศบางบอน

168 ชานน จา.

แฟม

ชาย สารสาสนวเิ ทศบางบอน

169 สุวรรณศิลป สิงห.

ไมเมือง

ชาย รร.บาลปางมะผา

170 ณฐกร ฤทธิ.์

อาทิต

ชาย นานาชาติไพโอเนียร

171 กิตติ์ธเนศ จิต.

สิงโต

ชาย สมฤดีสมุทรสาคร

172 ปณณวิชญ จิต.

ปงปอนด

ชาย สมฤดีสมุทรสาคร

173 บุณยกร นิล.

ชาย

174 พชร ณรง.

มิค

ชาย ประถมสาธิต ม.ราชภัฏ

175 กฤชณัท ปฏิ.

เมจิก

ชาย อนุบาลโชคชัย ชัยพฤกษ

176 พรปวีณ ทอง.

น้ําวา

หญิง ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม

177 สารัช ศาน.

ทันทัน

ชาย กรุงเทพคริสเตียน

178 พีรวัส ภัทรา.

ชาย

179 พิชามญช กอง.

โบนัส

หญิง วัฒนาวิทยาลัย

180 พีรสินี กมล.

พรีม

หญิง สตรีจุลนาค

181 วรนิษฐา มัฐ.

ปานทิพย

182 ปรีดาวัฒน โพ.

โต

ชาย อนุบาลสุธีธร

183 ศุภวิชญ อง.

ตน

ชาย บดินทรเดชา(สิงหเสนี)

184 สรรเพชร ศิริ.

กลา

ชาย บดินทรเดชา(สิงหเสนี)

185 เพชร ฉาย.

โฟกัส

ชาย บดินทรเดชา(สิงหเสนี)

186 พชรวรรณ เรือ.

แพรว

หญิง บดินทรเดชา(สิงหเสนี)

187 พิณพาทย พูน.

เมย

หญิง บดินทรเดชา(สิงหเสนี)

188 กันตวิชญ ยิ่ง.

กัน

ชาย สารสาสนวเิ ทศธนุรี

189 ภิรมยรัศมิ์ โต.

มะปราง

หญิง สาธิตพิบูลยบําเพ็ญ

หญิง อนุบาลนองหญิง

NO.

ชื่อ-นามสกุล(เด็ก)

ชื่อเลน

เพศ

โรงเรียน

190 เภา โต.

มะปรุง

หญิง สาธิตพิบูลยบําเพ็ญ

191 ธัญลักษณ ศรี.

เกรซ

หญิง เอกบูรพาวิเทศศึกษา

192 ศุภิสรา พุม.

เมย

หญิง สาธิตพิบูลยบําเพ็ญ ม.บูรพา

193 พิชญา พุม.

มายด

หญิง

-

