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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN A0001 เด็กหญิง กนกทิพย์  จันทิชัย เสริมมิตรวิทยา 

CN A0002 เด็กหญิง กนกพิชญ์  บุตรน้อย เสริมมิตรวิทยา 

CN A0003 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ จิระประเสริฐพันธ์ บ้านเรียนชญานิษฐ์ (Homeschool) 

CN A0004 เด็กชาย ชฎายุ  อินทรี เสริมมิตรวิทยา 

CN A0005 เด็กชาย ณัชรพงศ์  โนรีย์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0006 เด็กชาย ธีรพัฒน์  ปิสุนิ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0007 เด็กชาย นริสรา  งามขำ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0008 เด็กหญิง นันท์นภัส  แพรกทอง เสริมมิตรวิทยา 

CN A0009 เด็กชาย ปวรรุจ  เข่ือนศิริ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0010 เด็กหญิง ปัณณพร  วังคีร ี เสริมมิตรวิทยา 

CN A0011 เด็กหญิง ปิยะธิดา  กองนาค เสริมมิตรวิทยา 

CN A0012 เด็กชาย พชร  โพธ์ิทอง เสริมมิตรวิทยา 

CN A0013 เด็กหญิง พิชญ์สินี จันทร์มานะเจริญ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN A0014 เด็กชาย ภัทรพล  ยงบุตร เสริมมิตรวิทยา 

CN A0015 เด็กหญิง ภิรญา ด่านเสือเรือง ชะอวด 

CN A0016 เด็กชาย ภูตะวัน   ฉิมพงษ์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0017 เด็กหญิง มัชฌิมา  กิ่งแก้ว เสริมมิตรวิทยา 

CN A0018 เด็กหญิง รินรดา อนุรักษ์ขจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) 

CN A0019 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล   บุญเกิด เสริมมิตรวิทยา 

อัปเดตเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 

น. น. 

• กรุณาตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้อง และจดจำรหัสประจำตัวเพื่อกรอกในแบบฟอร์มคัดลายมือ ผู้เข้าร่วมทุกคน

ท่ีส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานกระดาษตามเวลาท่ีกำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์  

• เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปท่ีอีเมลตามท่ีลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code 

ตามประเภทท่ีสมัครไว้ หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้ง  

• แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

• หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Line OA : @OKLS 
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ประถมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN A0020 เด็กหญิง ศิริญญา  บุญตา เสริมมิตรวิทยา 

CN A0021 เด็กหญิง อรณิชชา   บ้างอ่อน เสริมมิตรวิทยา 

CN A0022 เด็กหญิง อรปรียา  แปลกสวัสด์ิ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0023 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีทน เสริมมิตรวิทยา 

CN A0024 เด็กหญิง เก็จชญา แก้วแก่น เสริมมิตรวิทยา 

    

CN A0026 เด็กหญิง กมลชนก เครือแก่นแก้ว เสริมมิตรวิทยา 

    

CN A0028 เด็กหญิง กันติชา นวลตา บ้านกุดเรือคำ 

CN A0029 เด็กหญิง ขวัญนภา นกคุ้มนวน เสริมมิตรวิทยา 

CN A0030 เด็กหญิง จิราพัชร ศรีสถาน บ้านกุดเรือคำ 

CN A0031 เด็กหญิง ชนัญชิดา ย่ีเผต๊ิบ ร้องกวางอนุสรณ ์

CN A0032 เด็กหญิง ชนิดาภา อาจโยธา เซนต์เทเรซา 

CN A0033 เด็กหญิง ชมพูธารทอง เสือภู่ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0034 เด็กหญิง ชลธิชา ขวัญเสือ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0035 เด็กชาย ณฐกฤต อุดนัน เสริมมิตรวิทยา 

CN A0036 เด็กชาย ณัชพล สุยะ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0037 เด็กหญิง ณัฐรดา จันทร์สำเภา เสริมมิตรวิทยา 

CN A0038 เด็กหญิง ณิชภัค โคสกานัน เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN A0039 เด็กหญิง ดาราธร ศุภชัยธีรพงศ ์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0040 เด็กหญิง ธนิตตา จีนนะบุตร เสริมมิตรวิทยา 

CN A0041 เด็กหญิง ธยาดา คำเครือจันทร์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0042 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แก้วอัคฮาด บ้านกุดเรือคำ 

CN A0043 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญประคม เสริมมิตรวิทยา 

CN A0044 เด็กชาย ปรีดี นาคพันธ์ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN A0045 เด็กหญิง ปรียาภา สาขา เสริมมิตรวิทยา 

CN A0046 เด็กหญิง ปาณญาดา รักษาทรัพย์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0047 เด็กหญิง พิชญธิดา กีรติธนชัยวงษ์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0048 เด็กหญิง พิชญาพร มากุ้ง เสริมมิตรวิทยา 

CN A0049 เด็กหญิง พิชญาภา จันทร์อรุณ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0050 เด็กหญิง พิชญาภา พิมพ์โยธา เซนต์เทเรซา 
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ประถมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

    

CN A0052 เด็กชาย วุฒิชัย วรพัฒนากร อัสสัมชัญธนบุรี 

CN A0053 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย ย้ิมเจริญ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0054 เด็กชาย สิทธิกร มีปิ่น เสริมมิตรวิทยา 

CN A0055 เด็กหญิง สิรินทรา อินแสงเมือง บ้านกุดเรือคำ 

CN A0056 เด็กหญิง กณิกา เลเชอ อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN A0057 เด็กชาย กษภัทร วรรัตน์โภคิน กรุงเทพครสิเตียนวิทยาลัย 

    

CN A0059 เด็กหญิง ณัฐธิดา กาญจโนภาส อัสสัมชัญศึกษา 

CN A0060 เด็กชาย ติณณภพ โพธ์ิชัย บ้านย่ีมุ่ย 

CN A0061 เด็กชาย ธนดล สุทธ์ิวนิช อัญสัมชัญธนบุรี 

CN A0062 เด็กหญิง ธนพร แสงทอง อัสสัมชัญศึกษา 

CN A0063 เด็กหญิง ธารารัตน์ ชุบไธสง เสริมมิตรวิทยา 

CN A0064 เด็กหญิง ธิดา พูนเพ่ิมสินทอง อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN A0065 เด็กชาย ธีรพัฒน์ โพธ์ิงาม เสริมมิตรวิทยา 

CN A0066 เด็กหญิง นภสร เจริญวงคษ์า อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN A0067 เด็กหญิง ปาลิดา มุกดา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0068 เด็กหญิง แพรวภัสรา ทวี บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดลาดพร้าว 

CN A0069 เด็กหญิง ภีรนีย์ สุดเพาะ OKLS สาขาพาราไดซ์พาร์ค 

CN A0070 เด็กหญิง ลิปดา สวัสด์ิเวช บ้านเรียนนกฮูก 

CN A0071 เด็กหญิง วนิษา สุขสนิท อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN A0072 เด็กหญิง วิศัลยา พูลประเสริฐ ดวงพร 

CN A0073 เด็กชาย องศา สวัสด์ิเวช บ้านเรียนนกฮูก 

CN A0074 เด็กหญิง อินทร์ชญาน์ วัฒนบุญยงเจริญ บางนา 

CN A0075 เด็กหญิง เอรดา กนกพันธ์ุธรากร Beaconhouse Yamsaard School 

CN A0076 เด็กหญิง วรรณธมนพร กลิ่นสุวรรณ เซนต์เทเรซา 

CN A0077 เด็กหญิง เฌอดา เเสงเจริญ เซนต์เทเรซา 

CN A0078 เด็กหญิง กมนทิพย์ บุญโต เซนต์เทเรซา 

CN A0079 เด็กชาย กิตนากร พุ่มพิทักษ์ เซนต์เทเรซา 

CN A0080 เด็กหญิง ฌานนุช แสงเจริญ เซนต์เทเรซา 

CN A0081 เด็กหญิง ณัฐนันท ์อภิพัชรพิศุทธ์ เซนต์เทเรซา 
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ประถมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN A0082 เด็กชาย ธีรภัทร์ ถาวรศร ี เซนต์เทเรซา 

CN A0083 เด็กหญิง พิชญดา คุ้มกล่ำ เซนต์เทเรซา 

CN A0084 เด็กหญิง พิมลรัตน์ ขุมคงดำ เซนต์เทเรซา 

CN A0085 เด็กหญิง ลัลณ์ลลิณ ชีวะพันธศักด์ิ เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ 

CN A0086 เด็กหญิง พิชญภา ศรีทอน เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN A0087 เด็กหญิง ปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN A0088 เด็กหญิง อัษฏาพร จอมจักร ์ เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN A0089 เด็กชาย ภูตะวัน พรมจันทร์ เทศบาลจอมทอง1(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

CN A0090 เด็กหญิง ภิรัญญา เขตรวิจารย์ เสริมมิตรวิทยา 

CN A0091 เด็กชาย ชัยวิชช์ ชลชาญ ดวงพร 

CN A0092 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีกระภา ดวงพร 

CN A0093 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีกรด ดวงพร 

CN A0094 เด็กหญิง บุญญารัก ปรางชัยภูม ิ ดวงพร 

CN A0095 เด็กหญิง ภัทรสุดา จำนงสุข ดวงพร 

CN A0096 เด็กหญิง วรกรานต์ แสนโสภา ดวงพร 

CN A0097 เด็กหญิง วิรากาญจน์ จติผูก ดวงพร 

CN A0098 เด็กชาย ศรายุพัชร คำลม ดวงพร 

CN A0099 เด็กชาย สิทธิชัย สุสูงเนิน ด่านขุนทด 

CN A0100 เด็กหญิง ปาณิสรา สุทธิอัมพร ดาราสมุทร 

CN A0101 เด็กชาย ปวีณ์กร ทิวาลัย ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN A0102 เด็กหญิง พรหมภัสสร เทพศิร ิ ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN A0103 เด็กหญิง สุรัชฎาภรณ์ บุญประครอง ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN A0104 เด็กหญิง ไคลิน แกลร์ กัมแวดะ ท่าศาลา 

CN A0105 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จิตจำนอง ท่าศาลา 

CN A0106 เด็กหญิง ณัฏฐชา ทองบัว ท่าศาลา 

CN A0107 เด็กหญิง ณัฏฐากุลยา เหมทานนท์ ท่าศาลา 

CN A0108 เด็กหญิง ณิศวรา คุระแก้ว ท่าศาลา 

CN A0109 เด็กชาย นพคุณ รอดสม ท่าศาลา 

CN A0110 เด็กหญิง นุชนาถ สังข์ทอง ท่าศาลา 

CN A0111 เด็กหญิง ปวริศา ทองประพันธ์ ท่าศาลา 

CN A0112 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เปรมวิชิต ท่าศาลา 
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ประถมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN A0113 เด็กชาย พัสกร พนาลี ท่าศาลา 

CN A0114 เด็กชาย พิชญ์พงศ์ แก้วฉิมพลี ท่าศาลา 

CN A0115 เด็กหญิง พิชญาภัค ภาคภูมิพงศ ์ ท่าศาลา 

CN A0116 เด็กหญิง วรัญธร ศรีธามาศ ท่าศาลา 

CN A0117 เด็กหญิง สุภัสสรา ช้างนิล ท่าศาลา 

CN A0118 เด็กหญิง ลียา ธนสารบริสุทธ์ิ นฤมลทิน ธนบุรี 

CN A0119 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทินสระเกษ นักบุญเปโตร 

CN A0120 เด็กหญิง จันทร์ปภัสร์ พรประสิทธ์ิ นักบุญเปโตร 

CN A0121 เด็กหญิง ชนม์นิภา บุญรีบส่ง นักบุญเปโตร 

CN A0122 เด็กหญิง ชลลดา กิจจำรูญ นักบุญเปโตร 

CN A0123 เด็กชาย ชินพัฒน์ สืบพลาย นักบุญเปโตร 

CN A0124 เด็กชาย ณัฐภัทร ธนะพันธ์ุ นักบุญเปโตร 

CN A0125 เด็กหญิง ณัฐวดี สมศรี นักบุญเปโตร 

CN A0126 เด็กชาย ธนธรณ ์กิจพิทักษ์ นักบุญเปโตร 

CN A0127 เด็กหญิง บัวชมพู จันทร์แจ้ง นักบุญเปโตร 

CN A0128 เด็กหญิง ปวริศา สิทธิจาด นักบุญเปโตร 

CN A0129 เด็กหญิง มนัสวิน เพชรดี นักบุญเปโตร 

CN A0130 เด็กชาย วีรชัย มหาสาร นักบุญเปโตร 

CN A0131 เด็กหญิง ศตพร ทับทิมทอง นักบุญเปโตร 

CN A0132 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร เทพถนอม นักบุญเปโตร 

CN A0133 เด็กหญิง สุริตา สวัสดี บ้านสวนอุดมวิทยา 

CN A0134 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ศราภัยวิทิต พรประสาทวิทยา 

CN A0135 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เบญจาบุษกร พรประสาทวิทยา 

CN A0136 เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วเปรมกุศล พรประสาทวิทยา 

CN A0137 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศิริวีรวรรณ พรประสาทวิทยา 

CN A0138 เด็กชาย พศิน เอ่ียมจารุภิญโญ พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

CN A0139 เด็กหญิง เกวลิน ภูริพัธนัน พระหฤทยัดอนเมือง 

CN A0140 เด็กหญิง เบญญา ศักด์ิสุพรรณ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0141 เด็กหญิง กัญชพร แก้วงาม พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0142 เด็กหญิง กัญญ์ณณัฐ สุขรัตนวงศ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0143 เด็กหญิง กัญญณัช บริรักษ ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0144 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญคำภา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0145 เด็กหญิง กัญญาภัค ปาเจริญ พระหฤทัยดอนเมือง 
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CN A0146 เด็กหญิง จิลลาวัณย์ โพธิพฤกษ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0147 เด็กหญิง ณัจฉรียา ชัยชนะ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0148 เด็กชาย ณัชนนท ์ฤทธิวาจา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0149 เด็กหญิง ณัฐปภัสร อัครพรภัทรศริ ิ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0150 เด็กหญิง ดนกรณ์ สิทธ์ิประกรณ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0151 เด็กหญิง ธาราฎี  เลิศบารมีไพศาล พระหฤทัยดอนเมือง                                 

CN A0152 เด็กชาย นรภัทร ช่วยชูหนู พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0153 เด็กชาย นฤเศรษฐ์ เศรษฐศักด์ิอำพล พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0154 เด็กหญิง นิธิชา เจริญรัตน์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0155 เด็กชาย ปัณณทัต พรหมศิลป ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0156 เด็กหญิง ปุญพิชชา มูลขำ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0157 เด็กหญิง พรรณภัทร ฟุ้งกลิ่นจันทร์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0158 เด็กหญิง พิจักขณา นิลสมบูรณ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0159 เด็กชาย พีรวิชญ์ แป้นนา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0160 เด็กชาย ภัทรดนัย พูลโสภา พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0161 เด็กหญิง ภัสส์ณิชชา เรี่ยมประเสริฐ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0162 เด็กหญิง ภิญญามาศ โพธ์ิเจริญ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0163 เด็กชาย ภูดิส ศิริธีราเจษฎ ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0164 เด็กหญิง รุจิสา รจุิรวนิช พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0165 เด็กชาย วรมันต์ ขันธบัณฑิตย์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0166 เด็กหญิง วลัยพรรณ ทิพาอดิศัย พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0167 เด็กหญิง ศิริญญา รัตนอำนวยศิริ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0168 เด็กหญิง สิริกานต์ บุตรศรีเพ็ชร พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0169 เด็กหญิง อริญชย์ ติลกานันท์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN A0170 เด็กหญิง สุพิชญา สุวรรณราช มัธยมวิทยา 

CN A0171 เด็กชาย ณัฏฐนนท์ พลราขม ร่มเกล้ากาญจนบุรี 

CN A0172 เด็กหญิง ดีวานา ราชวัตรวิทยา                                         * ติดต่อกลับเจ้าหน้าท่ี 

CN A0173 เด็กหญิง ณัฐธิดา ใช้ประทุม ราชวัตรวิทยา 

CN A0174 เด็กหญิง กัญญาภัค หลอดศิลป ์ ราชวัตรวิทยา 

CN A0175 เด็กหญิง กีรติกา วงศ์กันยา ราชวัตรวิทยา 

CN A0176 เด็กหญิง ชนิกานต์ พูลวงษา ราชวัตรวิทยา 
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CN A0178 เด็กหญิง บัวชมพู เทตินน้ำ ราชวัตรวิทยา 

CN A0179 เด็กหญิง ปัณณพร ชาญพิทักษ์สมุทร ราชวัตรวิทยา 

CN A0180 เด็กหญิง ปิยพัทธ์ บุญกลิ่น ราชวัตรวิทยา 

CN A0181 เด็กชาย ภูดิศ อ่อนวงษ์ ราชวัตรวิทยา 

CN A0182 เด็กชาย วสุพล จันทรสุวรรณ ์ ราชวัตรวิทยา 

CN A0183 เด็กหญิง วัชรีวรรณ ศรีอำพันธ์ ราชวัตรวิทยา 

CN A0184 เด็กหญิง วิภาสิณี วรรณโภคิน ราชวัตรวิทยา 

CN A0185 เด็กชาย สุธัญ สุทธิโส ราชวัตรวิทยา 

CN A0186 เด็กหญิง อคิราห์ คงคา ราชวัตรวิทยา 

CN A0187 เด็กชาย ญาณพล อาภาทิพย์ ราษวิทยา 

CN A0188 เด็กหญิง กา ค้ำค้ำ วัดลาดปลาเค้า 

CN A0189 เด็กหญิง เบญญทิพย์ วัดลาดปลาเค้า                                        * ติดต่อกลับเจ้าหน้าท่ี 

CN A0190 เด็กหญิง เบญญาภา จันทร์สุข วัดลาดปลาเค้า 

CN A0191 เด็กหญิง ชลธิชา เกียรติวีระ วัดลาดปลาเค้า 

CN A0192 เด็กหญิง บุณยานุช โสภาภักด์ิ วัดลาดปลาเค้า 

CN A0193 เด็กหญิง ปราญชลี คุ้มอยู่ วัดลาดปลาเค้า 

CN A0194 เด็กหญิง ปภาวี พฤฒิวรกุลชัย สาธิต อมตะ พหุภาษา 

CN A0195 เด็กชาย อริย์ธัช กังวิวรรธน์ สาธิต อมตะ พหุภาษา 

CN A0196 เด็กหญิง อริยา เซี่ยงโหล สาธิต อมตะ พหุภาษา 

CN A0197 เด็กหญิง ณหทัย คูเจริญสิน อนุบาลชลบุร ี

CN A0198 เด็กหญิง ณัชชารีย์ สุทธิมรรคผล อนุบาลชลบุร ี

CN A0199 เด็กชาย นฤพล มุงหามณี อนุบาลชลบุร ี

CN A0200 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ต๊ันสวัสด์ิ อนุบาลชลบุร ี

CN A0201 เด็กหญิง พลอยชมพู วงษ์แก้ว อนุบาลชลบุร ี

    

CN A0203 เด็กหญิง ภาวิยา บุญย้อยหยัด อนุบาลชลบุร ี

CN A0204 เด็กหญิง อฤณภา พันธหชาติ อนุบาลชลบุร ี

CN A0205 เด็กหญิง อิงครสัม์ ปัตถาคำมี อนุบาลชลบุร ี

CN A0206 เด็กหญิง ภัทรวดี ศิริสวัสด์ิ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0207 เด็กชาย ชารีรักษ์ ลาดสุวรรณ  อัสสัมชัญ ศรรีาชา 
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CN A0208 เด็กหญิง พรรณภัทร ขจรภัย อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0209 เด็กหญิง มีสุข สุขสวัสด์ิ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0210 เด็กชาย ยุวากร ศิริพรเพ่ิมศักด์ิ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0211 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร คำวรรณ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0212 เด็กหญิง สุกฤตา พากเพียร อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

CN A0213 เด็กชาย กฤษณพล อุ่นเจริญ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0214 เด็กหญิง อิงรดาญ์ สุพันธุชัยกุล อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0215 เด็กชาย ติณห์ เมฆอนันต์นภา อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0216 เด็กหญิง พลอยชมพู พิพัฒน์ชลธี อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0217 เด็กชาย รักษ์ชารี ลาดสุวรรณ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0218 เด็กหญิง อัญธิชา สุพันธุชัยกุล อัสสัมชัญศรีราชา 

CN A0219 เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำอ้ายวัฒนา อนุบาลชลบุร ี
 

 


