
      NO. ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน ใบสมัคร 

1 ยศสรัล เจียร รัล เธียรประสิทธิ์ศาสตร์ มี 

2 ธนวรรธน ์ จ ิ บอส ฮาร์โรว์อินเตอร์เนชั่นแนล มี 

3 ชยุต  ก า เฮียเล็ก เซนฟรังซีสเซเวียร์ มี 

4 ปัณณธร  ก า หยก วัฒนาวิทยาลัย มี 

5 บุณยานุช  หอม มุนิน ธรรมศาสตร็คลองหลวงวิทยา มี 

6 ปวรมน ช่าง ปริม สาธิต ม.เกษตร มี 

7 มณฑวิภา อุ จ๊ะจ๋า พิชญศึกษา มี 

8 วิมลลักษณ์  อิน เก๋ แย้มสะอาดรังสิต มี 

9 ภูรินท์ สมา ภู อัสสัมชัญสมุทรปราการ มี 

10 ณัฐพศิน สมา พีค อัสสัมชัญสมุทรปราการ มี 

11 อภิชญา สิน เดียร์ พิพัฒนา มี 

12 กานต์ธิดา  ภู่ หนุน เขมะสิริอนุสรณ์ มี 

13 พงศ์สุระ  พงศ์ ปูณ สารสาสน์วิเทศบางบอน มี 

14 บุรัสกร  พร เชอรี่ สาธิตประสานมิตร มี 

15 ภูดิศ  ประ เมคเกอร์ อนุบาลระยอง มี 

16 ภูวเดช  ประ มาสเตอร์ อนุบาลระยอง มี 

17 สิรีธร  ไชย โมส ธิดานุเคราะห์ มี 

18 พัชรมัย  ไชย  มัมม์ ธิดานุเคราะห์ มี 

19 พรปวีณ์  สร้อย น  าขิง สาธิตม.เกษตรศาสตร์ ไม่มี 

20 นันท์นภัส  จิวิ   ศรีวิทยาปากน  า มี 

21 พัตนียา  วี แพตตี  ศรีวิทยาปากน  า มี 

22 กฤติเดช บุณ     ไม่มี 

23 พีพี  บ ารุง พีพี เซนต์คาเบรียล มี 

24 นิติธรรม  ต่วน ไนซ์ เซนต์คาเบรียล มี 

25 ภัทรรัฏฐ ์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ กาย อัสสัมชัน มี 

26 มนต์ชัช  เฉลิมลาภวรบูรณ์ แพลงตอน อัสสัมชันธนบุรี มี 



NO. ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน ใบสมัคร 

27 สกุลทิพย์  เฉลิม แพนเค้ก อัสสัมชันธนบุรี มี 

28 ณฐพจน์ พ่ึง ไท เซ็นต์ดอมินิก มี 

29 ณิชาธร  มณี โอปอล กสิณธรเซ็นต์ปีเตอร์ มี 

30 อลินลดา วรา อลิน กสิณธรเซ็นต์ปีเตอร์ มี 

31 ธัญรดี ธุวัง อ๋ัย หอวัง มี 

32 ณัฏฐ์ณิฌา วงศ์ เนย เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 

33 พิชญา ขจร เมษา อนุบาลเด่นหล้า มี 

34 ณัฐณิชา ขจร ณิชา อนุบาลเด่นหล้า มี 

35 ปัณณธร บุญ ปั่นปั๊น สารสาสน์เอกตรา มี 

36 ธนัญกรณ์  ชัย เจน เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 

37 ภัสส์ชล  ชัย แพท เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 

38 กฤษณพิสิษฐ์ บรรจ   อัสสัมชันธนบุรี มี 

39 พีรวิชญ์  เบญจ ดรีม แสงอรุณวิทยาลัย ไม่มี 

40 ณัฐวลัญธ ์ วิ ข้าวปั้น Songkhla International School มี 

41 ลักษิกา  สุท อุ้มรัก สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาการ   

42 สวิตตา  นพ ยาโย   ไม่มี 

43 กุลปริยา  นพ จาจ้า   ไม่มี 

44 ณมาดา  เจริญ ปาย   ไม่มี 

45 อมรวรรณ  ฉ่ าชู มูนา   ไม่มี 

46 ปุญญพัตฒ์  ทวีการ ปุญ   ไม่มี 

47 ภาคิน กานต ออมออม อินเตอร์ทอท์สไตรลิงกวล มี 

48 จิณณะ ปิน     แอล อินเตอร์ทอท์สไตรลิงกวล มี 

49 นครินทร์  คง นิวตัน จ่าการบุญ มี 

50 ตั งใจ  โพ ทีเจ อนุบาลวัดปิตุลาธิราษฎร์รังสฤษดิ์ มี 

51 สวรส  โก โรสแมรี่ สาธิต ม.จุฬาฯ มี 

52 ณัฐธิดา  ศิร ิ ซี วัฒนาวิทยาลัย มี 

53 ณัฐชา  ศิร ิ แซน วัฒนาวิทยาลัย มี 
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54 พิมพ์ตะวัน โปษ มิลัน กรพิทักษ์ศึกษา มี 

55 ตะวันฉาย โปษ     ไม่มี 

56 รัตนาภรณ์  เรือง ลูกขวัญ อนุบาลสุขคณะ มี 

57 นวรัตน์  เรือง ลูกแก้ว อนุบาลสุขคณะ มี 

58 ภีมภณ ทอง ภีม กรพิทักษ์ศึกษา มี 

59 นิพิฐพนธ์   ทอง  มีด ี กรพิทักษ์ศึกษา มี 

60 ปภังกร  แทน เฟิร์ส กรพิทักษ์ศึกษา มี 

61 ยศวินช์ เรือง วินวิน อนุบาลเด่นหล้า มี 

62 ณัฐกฤตา  พิภพ ผิงผิง สาสาสน์วิเทศหนองแขม มี 

63 ปัณณทัต  พิภพ หมิง สาสาสน์วิเทศหนองแขม มี 

64 ณัฏฐธิดา  แสง หยก อัสสัมชัณคอนแวนต์ มี 

65 กมลภัค เจริญ เพ่ยเพ่ย อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มี 

66 นรัฐพล รัตน อิคคิว อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มี 

67 พชร  ลิ ม พร้อม อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มี 

68 กานต์กันต์  นพ เคน อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มี 

69 กันต์กานต์  นพ     ไม่มี 

70 กษิดิ์เดช ศักดิ์ ออมสิน สารสาสน์วิเทศนครปฐม มี 

71 กฤตพจน์  พัฒ เมรา อัสสัมชัญสมุทรปราการ มี 
72 ชิชญา  โอสถ เหยาเหยา ปรีดาวิทย์อู่ทอง มี 

73 ศิรภัสสร จา จิ๊กซอว์ ราชินี มี 

74 สิปปวิชญ ์ตันตระ ไตเติ ล กรุงเทพคริสเตียน มี 

75 วริษฐ์ แพรว ทะเล กรุงเทพคริสเตียน มี 

76 ทักษอร ธูป แก้ม จิระศาสตร์วิทยา มี 

77 ธนัตถ์สิษฐ์ จิต นิว กรพิทักษ์ศึกษา มี 

78 ภคิน วิสุท คิน วรรณสว่างจิต มี 

49 รชตฤณ  จันทร์ ดนตรี เซนต์คาเบรียล มี 

80 ศกลกันต์ ด้วง กรรณ สาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญม.บูรพา มี 
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81 ปริชญา จิต สตางค์ สาธิตม.เกษตร มี 

82 ภูริ  ไชย ภูริ อ านวยศิลป์ มี 

83 ภูฟ้า  ไชย ภูฟ้า อ านวยศิลป์ มี 

84 กวินท์รภา อนัน ขนมผิง สาธิตม.เกษตรศาสตร์ มี 

85 วรินท์ณัฏฐ์ อนัน ขนมจนี สาธิตม.เกษตรศาสตร์ มี 

86 ภัทรมน  ค า มีน สาธิตม.เกษตรศาสตร์ มี 

87 สุทัตตา  ค า เมย สาธิตม.เกษตรศาสตร์ มี 

88 ณิชาภา  โล ่ พรีม วัฒนาวิทยาลัย มี 

89 บัณฑิตา  ตระ  น  าหวาน วัฒนาวิทยาลัย มี 

90 พิรดา  ตระ  น  าฝน เซนต์ฟรังส์เซเวียร์ มี 

91 ณภัทร  นพ ทะเล สาธิตม.เกษตร มี 

92 ณรัณ  นพ ท้องฟ้ สาธิตม.เกษตร มี 

93 สัณห์สิรี สิน มีม่ี เฟ่ืองฟ้าวิทยา   

94 มัสฤณ สิน นีน่า เฟ่ืองฟ้าวิทยา   

95 ณัฐนันท ์ งาม ปลื ม เซนต์คาเบรียล มี 

96 นภัสพร  ว่อง พราว สาธิตมศว.ปแระสานมิตร มี 

97 ปุณยนุช  ปัญ พีค Anglo Singapore International มี 

98 ปารณีย์  ปัญ ไพร์ซ Anglo Singapore International มี 

99 มิ่งพร  ลูก เอมม่ี เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 

100 ดลพร  ลูก แอล เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 
101 กัญญาภัค  อิงค์  นินา วัฒนาวิทยาลัย มี 

102 กันตวิชญ์  อิงค์ เฟ่ิน สาธิตประสานมิตร มี 

103 ดรณ ์ จันทร ์ ดรณ ์ วรพัฒน์ หาดใฟญ่ มี 

104 เตชต์  จันทร์   เตชต์ แสงทองวิทยา มี 

105 ภคนาวิน  ใช่ วินเซนต์ สาธิตพัฒนา มี 

106 กฤตธี เบญจ โฮป สาธิตพัฒนา มี 

107 พนิต  น ิ พุฒิ สาธิตพัฒนา มี 
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108 ธนิสร  โพ แต็งค์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง มี 

109 ณฤดี  โพ แตม ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง มี 

110 รณกร  ลิลิต ชายน์ ราชวินิต มี 

111 นิธิศวิชญ์  สง โฮล์ม นานาชาติฮาร์โรว์ มี 

112 ชวิศา  วณิช มีม่ี อนุบาลพร้อมคุณ มี 

113 ณัฐวินท์  วณิช อาชิโม่ สาธิตเกษตรชลบุรี มี 

114 สฐิพัจ  วณิช ม่อน สาธิตพิบูลย์ฯ   

115 พิชาภัทร์  มีชู ปอนด์ เซนดอมินิก มี 

116 ฌานอินท์  จิร 
 

มินเดอร์พัฒนาศึกษา มี 

117 ณิชนันท ์กิต  ยูริ สาธิตม.เกษตร มี 

118 ศศิกาญจน์ รัตน์ ข้าวหอม กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มี 

119 ตะวันวาสน์  คู ผิงอัน อัสสัมชันคอนแวนต์สีลม มี 

120 วีรากร  คู พอพอ อนุบาลเจริญพงศ์ มี 

121 พิมพ์ชนก  น่วม เนย อัสสัมชันคอนแวนต์ มี 

122 ไอศวรรย์  เสนีย์ ไอด้า อัสสัมชันคอนแวนต์สีลม มี 

123 ภาชยา  แจ่ม ณัฏฐ์ อัสสัมชันคอนแวนต์ มี 

124 ทชภณ  แจ่ม ภุ อนุบาลเด่นหล้า พระราม5 มี 

125 พลอยไพลิน  ธีร มินนี่ อัสสัมชันคอนแวนต์ มี 

126 ณิฐารมย์  ประ ปริม เซนต์โยเซฟคอนเวน มี 

127 ปรมา  ไพสิฐ โฟรท สามเสนวิทยาลัย มี 

128 ธนกฤต  เนตร อิม อัสสัมชัน สมุทราปราการ มี 

129 ณัฐภัทร  ทิ เจแปน สามเสนวิทยาลัย มี 

130 วิจิตรา  สิงห แฟนซี อนุบาลนครราชสีมา มี 

131 กันต์ธร  เชื่อม บีม อนุบาลนครราชสีมา มี 

132 รัชญา  ตอสุ จั๊บ วัฒนาวิทยาลัย มี 

133 กชมน  เลิศ เอย อรรถมิตร มี 

134 ดลลชา  ภู เอ๋ย อรรถมิตร มี 
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135 นันท์นภัส  วิธินั นิ ง อรรถมิตร มี 

136 อารยา  สิน อ๊ัส วัฒนาวิทยาลัย มี 

137 รัฐพงศ์ ชุณ  เอิร์ธ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า มี 

138 ฆฤณกุลสินี  ตั ง  ฆฤณ นานาชาติ แองโกล สิงคโปร์ มี 

139 พีณกัลยากร  ตั งภัส  พีณ นานาชาติ แองโกล สิงคโปร์   

140 ปิยธิดา  ฤกษ์  หมวย เชิดเจิมศิลป์ มี 

141 เอริณ  นิโคล  เอริณ เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ มี 

142 พลชา  วิเชียร ไอเดีย เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ มี 

143 พลช  วิเชียร อันดา เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ มี 

144 อติวิชย์  กิจ วิน สาธิตมศว.องครนักษ์ มี 

145 พสุธร  บัวย อัส ดวงวิภา มี 

146 จิรัฏฐ ์วิจิตร ภีม อัสสัมชัน มี 

147 กิตติคม  ไกร อัลฟ่า เซนต์คาเบรียล มี 

148 บวรทัด  ยิ ม ซีซาร์ กรพิทักษ์ศึกษา มี 

149 ปราง อภิ ปราง อ านวยศิลป์ มี 

150 ปริญ อภิ ปริญ อ านวยศิลป์ มี 

151 อรรฆลักษณ์ เหลือง  จิ๊กซอว์ กรุงเทพคริสเตียน มี 

152 จักรพรรดิ พงศ ยิม ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มี 

153 สดาพัฐ  สุนทร - เซนต์ดอมินิก มี 

154 นันธ์ณัฏฐ ์ สงวน ณรัก อนุบาลวัดสระแก้ว มี 

155 วสิษฐ์พล  ศร ี พีช ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง มี 

156 ณัฐวรรณ  นา ออมสิน โยนออฟอาร์ท มี 

157 ณฐกมลภรณ์  ศรี มุก สาธิตม.จุฬาฯ มี 

158 ณฐกมลกรณ์  ศร ี มิก สาธิตม.จุฬาฯ มี 

159 ก้องภพ  ไทย ก้อง สารสาสน์พิทยา มี 

160 อลานา  ฌาม อลานา อัสสัมชันธนบุรี มี 

161 ภูสิร ิ เศรษฐ์ ปู๊ปู ่ เซนต์ฟรังส์เซเวียร์ มี 
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162 ธนกร  ยั่ง  ทีอ๊อฟ เพลินพัฒนา มี 

163 ธีดี กุล ทธีดี อ านวยศิลป์ มี 

164 ปัณณิชา  จริง ป.ปลา พรศิริกุล มี 

165 เจตวัฒน์  พราว ภีม คริตศาสตร์สงเคราะห์ มี 

166 กนกอินทร์  วงศ์ พิ งค์ Prep International School มี 

167 ณฐกร  ทิวา ปาล์ม พญาไท มี 

168 นิพิฐพนธ์ เจียร เซนเซ ปัญจทรัพย์ มี 

169 ภูรินทร์  เต็ม  ไนท์ นักบุญเปโตร มี 

170 กันตา  ส่งศรี พราวด์ สาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญม.บูรพา มี 

171 ศิริกัญญา  ฃ่อย ซี เซนต์โยเซฟทิพวัล มี 

172 พัทรวลัย  โก เมย ์ สาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญม.บูรพา มี 

173 ศุภาพัชญ์  โก แตงโม สาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญม.บูรพา มี 

174 ศุภกิตติ์  อมร ปริญ เซนต์ดอมินิก มี 

175 กฤตธี  เกิด โอม กสิณธรอาคาเดมี่ มี 

176 วุฒิชัย อัง     ไม่มี 

177 กฤตย์ ช า     ไม่มี 

178 ณัฐมนท์ ผล     ไม่มี 

179 กฤตัชญ์เมธ  จันทร บงเต สารสาสน์วิเทศบางบอน มี 

180 ชยาทิพย์  ค า ลูกบัว ดรุณสิกขาลัย มี 

181 ณัฐชยาพร  ค า ลูกตาล บูรณะศึกษา มี 

182 พิตญาดา  ภัทรา พิตต้า บูรณะศึกษา มี 

183 มนัสวี ไพพิ แก้ม พระหฤทัยคอนแวนต์ มี 

184 วรรณรดา  สาย ไหม พระหฤทัยคอนแวนต์ มี 

185 ศิรสิตางศุ์  เดช ปอ อนุบาลระยอง มี 

186 อนัญญ์ทิตา  เดช ฝ้าย ระยองวิทยาคม มี 

187 ณฐอร จารุ อันนา ราชินี มี 

188 ธนกฤต  เขื่อน เรน เซนต์ดอมินิก มี 



NO. ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน ใบสมัคร 

189 ศุภากร  อัศว  แฮมเตอร์ ราชวินิจบางเข มี 

190 ไปรยา  จุลวง  แน่ง สาธิจละอออุทิศ มี 

191 ธฤต จุลวง  นิก สาธิจละอออุทิศ มี 

192 ศิวดล  ปฐม เมโม เอกบูรพาวิเทศศึกษา มี 

193 จิรภัทร จิรพ ิ ข้าวปั้น เซ็นต์คาเบรียล มี 

194 ปิยะธิดา  นิล แตงกวา ธรรมภิรักษ์ ไม่มี 

195 พิยดา  นิล แตงโม ธรรมภิรักษ์ ไม่มี 

196 พุทธิมา  เณร พุด สาธิตม.ศิลปากร มี 

197 ณัฏฐณิชาดา  สุท  ขิง เม่งฮั วกงฮัก มี 

198 ภควัต  พง บาส กสิณธรวิทยา มี 

199 ภูวรินทร์  ตั ง วินวิน เซนต๋คาเบรียล มี 

200 ภัทร์ชวิน  ตั ง วิลลี ่ เซนต๋คาเบรียล มี 

201 ฉัตรประภัทร  บ่าย คิน อัสสัมฃัน มี 

202 วนัชพร ซาว อีฟ สตรีศรีน่าน มี 

203 ธภัทร  ธนา เนเน่ สองภาษา มี 

204 ภวรัญชน ์ภักด ี ปริญ   มี 

205 ศศิพิณ  สมา     ไม่มี 

206 สัญชญาภัทร์  มิ่ง คุนหมิง เซนโยเซฟคอนแวนต์ มี 

207 พิมพ์ชนก  ชู ใบเฟิร์น กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มี 

208 กิรณา  ศร ี เหวินเหวิน กวงฮั ว มี 

209 วุฒิภัทร  ประ ชิน เซนต์ดอมินิก มี 

210 อภิวิชญ์  แป้น ฟรองซ์ สารสิทธิ์พิทยาลั มี 

211 ธีธัช    จิตร ธีธัช อนุบาลนครสวรรค์ มี 

212 ธนบดี  เสือ     ไม่มี 

213 ชัญญพัชร์   โชค     ไม่มี 

214 ณัฐนรี   กอง บีม อนุบาลนครสวรรค์ มี 

215 รณกร  ค า     ไม่มี 



NO. ชื่อ-นามสกุล(เด็ก) ชื่อเล่น โรงเรียน ใบสมัคร 

216 ภูมิพัศน์  เสือ     ไม่มี 

217 ณิชาพัฒน์  โชค     ไม่มี 

218 ทวิชญ์  ชูวงศ์ ขุนพล อมาตยกุล มี 

219 ทวิสาข ์ ชูวงศ์ ขิม สาธิตม.เกษตร มี 

220 นนทชา   พุทธ ดราก้อน อ.ส.ท. มี 

221 ดช.สุวิจักขณ ์กุล เฌอแตม ศรีวิทยาปากน  า มี 

222 ชะวัลวิทย์  กุล ติอาโม ศรีวิทยาปากน  า มี 

225 นิภารัตน์  พรม ไข่มุก อัสสัมชันธนบุรี มี 

226 ศศิพินทุ์  สพาฟ พิน เซ็นฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มี 

227 ต้นน  า  นรพ ิ ต้นน  า กว่างเจ้า มี 

228 ปลายฟ้า  นรพิ ปลายฟ้า ปัญญารัตน์ มี 

229 ภาสกร  ปัญจ ต้นปาล์ม อนุบาละยอง มี 

230 จิตณิชา  พล แก้ม อนุบาลศรีอยุธยา มี 

231 ปราณรัก   บ่าย ปริน อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม มี 

232 วิชิรวิชญ ์บุญ        

233 ปราญชลี  แซ่ ซิ่วเหลียน ขจรเกียรติ(กลาง) มี 

234 รัชกฤต  ดิษฐา       

235 ยศวัฒน์  เปรม       

236 ธีร์ธวัช  สุว มิค ยอแซฟอุปถัมภ์นครปฐม มี 

237 สุชัญญา  ศร ี น  าหวาน แสงประทีปวิทยา มี 

238 สุชัญญา  วิร ิ นิ อนุบาลนนทบุรี มี 

239 อัญชสา ขุน พริม พระแม่แห่งยุติธรรม มี 

240 ยศพัทธ์  อนันต์ เบนซ์ บดินทรเดชา มี 

241 จิรกิตต์  กิตติ คอปเตอร์ ประชานิเวศน์ มี 

242 นัทธมล  ปาน นท อนุบาลวัดนางนอง มี 

243 วรรณปรียา  ครุฑ เอย ยอเซฟอุปถัมภ์ สามพราน มี 

244 พีรมณฑ์ ลีลา มายด์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ คอนแวนต์ มี 
 


