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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN B0001 เด็กหญิง Nada Kaewjinda  ราชินีบน 

CN B0002 เด็กหญิง เบญญาภา จูจวง ราชินีบน 

CN B0003 เด็กหญิง เปมินทรา สำราญพฤติกุล บ้านย่ีมุ่ย 

CN B0004 เด็กชาย แมทธิว วจนะศิลา เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0005 เด็กหญิง กชกร เคียมสิน วัดเนินพระ 

CN B0006 เด็กหญิง กวินทิพย์ รุ่งศร ี เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0007 เด็กหญิง ขจรบุญ มะลิขจร ราชินีบน 

CN B0008 เด็กหญิง ชนัฐกานต์ ลีละขจรเกียรติ สาธิตราชภัฏสวนสุนันทา 

CN B0009 เด็กหญิง ชนิดาภา คือแก้ว อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0010 เด็กหญิง ณภัทชา ข้ามสมุทร ราชินีบน 

CN B0011 เด็กหญิง ธัญพร อยู่ปั้น เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0012 เด็กหญิง ประภัสสร เรียงสา วัดเนินพระ 

CN B0013 เด็กหญิง ฟองแก้ว  ใจยา อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 

CN B0014 เด็กหญิง ภรณ์พัชชา สงิห์ทองบุญ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0015 เด็กชาย สุดเขตต์ ยอดพันคำ อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0016 เด็กหญิง สุพิชญา ใจวรรณะ อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0017 เด็กหญิง อติกานต์ คำบาง อนุบาลนครปฐม 

CN B0018 เด็กหญิง อรพิน  แซ่หล่อ อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 

CN B0019 เด็กหญิง อิงบุญ ดุลยกาญจน์ ราชินีบน 

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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ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN B0020 เด็กชาย เจริญวิทย์ ถูกธรรม เฟ่ีองฟ้าวิทยา 

CN B0021 เด็กหญิง เฌอมาน ศรีจรัส อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0022 เด็กหญิง ไอรดา จันทร์วุฒิยี เสริมมิตรวิทยา 

CN B0023 เด็กหญิง กมลลักษณ์ โสดาแก้ว เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0024 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ สุขเกษม บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0025 เด็กหญิง ฐานิกา มหานาค เสริมมิตรวิทยา 

CN B0026 เด็กหญิง ณทิพรดา วงศ์ด้วง เสริมมิตรวิทยา 

CN B0027 เด็กหญิง ณัฐริชา ราหุล อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0028 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สงเปลือย เสริมมิตรวิทยา 

CN B0029 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ นาคคล้าย เซนต์เทเรซา 

CN B0030 เด็กหญิง นวิยา พลสุขเจริญ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0031 เด็กหญิง นันทนัช ธรรมาธิวัฒน์ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0032 เด็กหญิง บุญนิสา แสนอุบล ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 

CN B0033 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ รุ่งแจ้ง เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0034 เด็กหญิง ปิยะธิดา ลีลา อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0035 เด็กหญิง พิมพ์นภา สุวรรณกิจเจริญ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0036 เด็กหญิง ภัทรมน รัศมีพิริยะวิจิตร อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0037 เด็กชาย ภุสิษฐ์ วรรณาชัยสิทธ์ิ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0038 เด็กหญิง ณัฏฐวรี ศรีทองคำ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0039 เด็กหญิง ริน ซูนะซูกะ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0040 เด็กชาย วรวัจน์ จ้อยรุ่ง เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0041 เด็กหญิง ศิรดา ผิวสุข เสริมมิตรวิทยา 

CN B0042 เด็กหญิง สายธาร นิยมธรรมรัตน์ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0043 เด็กชาย สิงหพัฒน์ ลิขิตอุดมทรัพย์ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0044 เด็กหญิง อชิรยา ศิรินภาทรัพย์ อัสสัมชัญศรีราชา 

CN B0045 เด็กชาย อนุภัทร ฉิมมาป้อ บ้านน้ำโจน 

CN B0046 เด็กชาย อภินันธ์ เดชาโชติคุณ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0047 เด็กหญิง อัญรินทร์ เดชพลกรัง เสริมมิตรวิทยา 

CN B0048 เด็กหญิง ไหมพิม ตัณฑวนันท์ Beaconhouse Yamsaard School - Ladprao 

CN B0049 เด็กชาย ปวเรศ จารุอำไพแสง TCSS 

CN B0050 เด็กหญิง กิตติมา อินธิกาย เสริมมิตรวิทยา 
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ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN B0051 เด็กหญิง ฐานิกา มะโฮงชัย เสริมมิตรวิทยา 

CN B0052 เด็กหญิง ปณชนก มาลี เสริมมิตรวิทยา 

CN B0053 เด็กหญิง พรรณปพร พูลสวัสด์ิ เสริมมิตรวิทยา 

CN B0054 เด็กชาย พลภูมิ แจ้งไพร เสริมมิตรวิทยา 

CN B0055 เด็กชาย ภูมิรพี เพียรแก้ว เสริมมิตรวิทยา 

CN B0056 เด็กหญิง วรินทร อภิวงค์ เสริมมิตรวิทยา 

CN B0057 เด็กหญิง กรกนก บุญเนียม เสรีศึกษา 

CN B0058 เด็กชาย ก้องภพ ภูธานี เสรีศึกษา 

CN B0059 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ใสแจ่ม เสรีศึกษา 

CN B0060 เด็กหญิง ญาดา ขวัญน้อม เสรีศึกษา 

CN B0061 เด็กหญิง ธนวรรณ เสือสา เสรีศึกษา 

CN B0062 เด็กชาย กษพล วรรัตน์โภคิน กรุงเทพครสิเตียนวิทยาลัย 

CN B0063 เด็กชาย จารุวัฒน์ จุกหอม บ้านบ้องต้ี 

CN B0064 เด็กหญิง แพรไหม ทิมโต บ้านย่ีมุ่ย 

CN B0065 เด็กหญิง ฐิติยา ต๋าอ่อน บ้านย่ีมุ่ย 

CN B0066 เด็กหญิง ณิชา ยืนนาน บ้านย่ีมุ่ย 

CN B0067 เด็กหญิง สุวิภา แสงอรุณ บ้านย่ีมุ่ย 

CN B0068 เด็กหญิง สุประวีณ์ อัศวธนานันต์ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 

CN B0069 เด็กหญิง พิชญาภา การเจริญดี บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0070 เด็กหญิง สุพิชญา คำติรัมย์ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0071 เด็กหญิง กตัญญุตา อินถา พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0072 เด็กหญิง ชินันพร แก้วจันทร์ พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0073 เด็กชาย ซีอัน เซคาเรีย คาลีแว็ค เลย์สัน พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0074 เด็กหญิง ณัฎฐปภัส วันรุ่งอรุณรัตน์ พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0075 เด็กหญิง ณัฐณิชา สันโดด พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0076 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริรัตน์วราธร พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0077 เด็กหญิง ดารินทร์ ยังอยู่สุข พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0078 เด็กชาย นนท์นคร จันทร์เนตร พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0079 เด็กหญิง นิศารัตน์ กลัดเพชร พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0080 เด็กหญิง ปลายฟ้า อาบิเกล สรงประภา พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0081 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ชุ่มเกษ พระแม่มารีพระโขนง 
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ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN B0082 เด็กหญิง พัชริดา วรกุลธนกิจ พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0083 เด็กหญิง วรดาพร นามกรณ์ พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0084 เด็กหญิง วิชญาดา ช่างทองคำ พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0085 เด็กชาย สัณหณัฐ แย้มพจนา พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0086 เด็กหญิง สุภัสสรา ตับกลาง พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0087 เด็กหญิง อลิสา เหมือนแดง พระแม่มารีพระโขนง 

CN B0088 เด็กหญิง ญาณ ีแซ่เบ๊ OKLS สาขาสยามพารากอน 

CN B0089 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หลีพิบูลย์ วัดเขาน้อย 

CN B0090 เด็กชาย ณัฐพัชร์ โกรัตนะ วัดพิศาลนฤมิต 

CN B0091 เด็กหญิง พระพร พงษ์พิมลพร อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0092 เด็กชาย กิตติกร จอมสลี อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0093 เด็กหญิง ญาดา อมรวรากูล อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0094 เด็กหญิง พระพร อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 

CN B0095 เด็กหญิง พิชญาภา กาฬภักดี อนุบาลบ้านเด็ก 

CN B0096 เด็กหญิง อลีนตา มีดี อนุบาลอุบลราชธานี 

CN B0097 เด็กหญิง ธัญญ์นิชา สุทธ์ิวนิช อัญสัมชัญธนบุรี 

CN B0098 เด็กหญิง ธมกร รุ้งสุวรรณ OKLS สาขาพาราไดซ์พาร์ค 

CN B0099 เด็กหญิง ชณาภัฎร์ สงัข์คุ้ม เซนต์เทเรซา 

CN B0100 เด็กหญิง นพรดา เข็มทอง เซนต์เทเรซา 

CN B0101 เด็กหญิง เปรมยุดา อมรวิลาศ เซนต์เทเรซา 

CN B0102 เด็กหญิง ชิษณุชา หนูชัยแก้ว เซนต์เทเรซา 

CN B0103 เด็กหญิง ณิชชามณ ประสมคำ เซนต์เทเรซา 

CN B0104 เด็กหญิง  กมลรัตน์ ดุจมายูร เซนต์เทเรซา 

CN B0105 เด็กหญิง นรีกานต์ สิงห์โตทอง เซนต์เทเรซา 

CN B0106 เด็กหญิง นิชาภา โตอดิเทพย์ เซนต์เทเรซา 

CN B0107 เด็กหญิง ปณิตตรา กระต่ายนาค เซนต์เทเรซา 

CN B0108 เด็กหญิง วันใหม่ พิศาลมงคล เซนต์เทเรซา 

CN B0109 เด็กหญิง วินิธา ไกรน้อย เซนต์เทเรซา 

CN B0110 เด็กหญิง สิริปรียา แซ่โง้ว เซนต์เทเรซา 

CN B0111 เด็กหญิง อริญรดา สะราคำ เซนต์เทเรซา 

CN B0112 เด็กหญิง อริญลดา สุลัยหมัด เซนต์เทเรซา 
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ประถมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน / OKLS (สาขา) 

CN B0113 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ชูสกุล เซนต์เทเรซา 

CN B0114 เด็กชาย คุณภัทร รักใคร ่ เซนต์เทเรซา 

CN B0115 เด็กหญิง ปุณยภา เรืองรอง เซนต์เทเรซา 

CN B0116 เด็กชาย ภูมิภาค ไชยผา เซนต์เทเรซา 

CN B0117 เด็กหญิง โสภิต ขุมเหล็ก เซนต์เทเรซา 

CN B0118 เด็กชาย กฤติเดช จีนเกิด เซนต์เทเรซา 

CN B0119 เด็กชาย นที เเสนเกษม เซนต์เทเรซา 

CN B0120 เด็กหญิง อนัญญา ศรีเหรา เซนต์เทเรซา 

CN B0121 เด็กหญิง อริสรา ควรรู ้ เซนต์เทเรซา 

CN B0122 เด็กหญิง กมลชนก อินชนะ เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN B0123 เด็กหญิง นิศารัตน์ เปล่งศิริวัฒน์ เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN B0124 เด็กหญิง มยุรนาฎ ไชยวีรกุล เทศบาล ๑ ศรีเกิด 

CN B0125 เด็กชาย อชิรวิทย์ ธรรมกรบัญญัติิ เทศบาลแหลมฉบัง 3 

CN B0126 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สุดสยาม เทศบาลจอมทอง1(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

CN B0127 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ อุปนันท์ เทศบาลจอมทอง1(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

CN B0128 เด็กหญิง เกวลิน พิลึก เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

CN B0129 เด็กชาย กุลเศขร์ แสงประกาย ดวงมณี 

CN B0130 เด็กหญิง อารยา สุขสนิท ด่านขุนทด 

CN B0131 เด็กหญิง ธิชาดา ธนนิจวิภา ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0132 เด็กหญิง นมัสชา ศรีทาดี ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0133 เด็กชาย นรมั่น ทองสุกใส ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0134 เด็กหญิง พิชญา คำแสน ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0135 เด็กหญิง ภนิศรา กลมเมือง ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0136 เด็กหญิง ภริตพร สมศร ี ทรงวิทยาเทพารักษ์ 

CN B0137 เด็กหญิง ธมลวรรณ วงศ์ขันธ์ นักบุญเปโตร 

CN B0138 เด็กชาย นพัตธร เกิดฤิทธ์ิ นักบุญเปโตร 

CN B0139 เด็กชาย ปุณณพัตน์ จิตรวิจารณ์ นักบุญเปโตร 

CN B0140 เด็กชาย ภาคิน แซ่จู นักบุญเปโตร 

CN B0141 เด็กชาย อริญชย์ ไล้ทองดี นักบุญเปโตร 

    

CN B0143 เด็กหญิง ไอวรินทร์ กิ่งกลาง บ้านไผ่ประถมศึกษา 
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CN B0144 เด็กหญิง ชนัญชิดา ชาประชุม บ้านไผ่ประถมศึกษา 

CN B0145 เด็กหญิง นาตาชา ไพโรจน์ บ้านไผ่ประถมศึกษา 

CN B0146 เด็กหญิง ชยามร นาชัยสม บ้านกุดเรือคำ 

CN B0147 เด็กหญิง ณฐา เสนีวงศ์ บ้านกุดเรือคำ 

CN B0148 เด็กหญิง พิชชานันท์ ยืนสี บ้านกุดเรือคำ 

CN B0149 เด็กหญิง วิกานดา แสนมนตรี บ้านกุดเรือคำ 

CN B0150 เด็กหญิง ณัฐชาวีร์ คงทองคำ บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 

CN B0151 เด็กหญิง สุชานุช ย้ิมแย้ม บ้านหมื่นจิต 

CN B0152 เด็กหญิง อิ่มทิพย์ รุเชียรชัย บ้านหมื่นจิต 

CN B0153 เด็กชาย ภูวเดช พรวรากรณ์ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 

CN B0154 เด็กหญิง กีรัตยา สีจ๊ะแปง บีคอนเฮาส์เเย้มสอาด 

CN B0155 เด็กหญิง ชญานิน สนิทกุล บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0156 เด็กหญิง ชญานิศ จิรัสย์ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0157 เด็กหญิง ณัฐณิชา น้อยสุภาพ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0158 เด็กหญิง ณัฐมน ดอกไม้ไหว บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0159 เด็กชาย พงศ์ธร โพธ์ิศร ี บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0160 เด็กหญิง พรไพลิน รอดชีวิต บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0161 เด็กหญิง พรพิมล บุญเรือง บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0162 เด็กหญิง พรรณภัทร ไชยวงษ ์ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0163 เด็กหญิง พรรษชล เสือกระจ่าง บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0164 เด็กหญิง พรหมภัสสร ยะสะวุฒิ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0165 เด็กหญิง พัชริดา เบ้าทอง บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0166 เด็กหญิง พิชชาพร อนิทรโชติ บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0167 เด็กหญิง ศศินันท์ หฤทัย บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0168 เด็กชาย อิสราณุพงศ์ อธิกเจริญชัยกุล บูรพาวิทยา ชลบุรี 

CN B0169 เด็กหญิง โสธิดา บุญเกิด บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0170 เด็กหญิง กวินธิดา คงเทศ บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0171 เด็กหญิง ชญานุช จันทรโกมล บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0172 เด็กหญิง ณปภัสร์ รักธรรม บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0173 เด็กหญิง ณมน ปุเรนโสภา บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0174 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา สารนาถ บูรพาวิทยาชลบุรี 
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CN B0175 เด็กหญิง ธิดาดาว พลอยมณี บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0176 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เหลืองอ่อน บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0177 เด็กหญิง วิกานดา วิชัย บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0178 เด็กหญิง สุวพัชร สุภาสงัข์ธนกิตต์ิ บูรพาวิทยาชลบุรี 

CN B0179 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สัจจะเวทะ พรประสาทวิทยา 

CN B0180 เด็กชาย กฤติกร ฤทธิวงษ์ชัย พรประสาทวิทยา 

CN B0181 เด็กชาย กัณฐ์ชพันธ์ อัจฉริยยศ พรประสาทวิทยา 

CN B0182 เด็กหญิง กำเนิดมุก ไชยสง่าศิลป์ พรประสาทวิทยา 

CN B0183 เด็กชาย คามิน รัตนดิลกวิทย์ พรประสาทวิทยา 

CN B0184 เด็กหญิง จันทร์จรัส สรรเสริญประภา พรประสาทวิทยา 

CN B0185 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ทัดแพร พรประสาทวิทยา 

CN B0186 เด็กหญิง ชญานุช ชัยปัญหา พรประสาทวิทยา 

CN B0187 เด็กชาย ชวรัตน์ เต็งเศรษฐศักด์ิ พรประสาทวิทยา 

CN B0188 เด็กชาย ชัยภัทร ประสพวงษ ์ พรประสาทวิทยา 

CN B0189 เด็กหญิง ณภัทปภา เพ็งสุข พรประสาทวิทยา 

CN B0190 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บุญมี พรประสาทวิทยา 

CN B0191 เด็กชาย ธชย วุฒิกร พรประสาทวิทยา 

CN B0192 เด็กหญิง ธนจรรณพร กำแพงแก้ว พรประสาทวิทยา 

CN B0193 เด็กชาย ธนภัทร เย็นพันธ์ุ พรประสาทวิทยา 

CN B0194 เด็กหญิง ธนัศศนันท์ เพ็ชรนิล พรประสาทวิทยา 

CN B0195 เด็กหญิง ธัญญ์นร อภิโชคบวรพันธ์ พรประสาทวิทยา 

CN B0196 เด็กหญิง ธีรกานต์ อภิรักษ์สันติ พรประสาทวิทยา 

CN B0197 เด็กหญิง นรินทร์อร ฤกษ์เฉลิมพจน์ พรประสาทวิทยา 

CN B0198 เด็กหญิง นุตประวีณ์ ปิ่นจุมพลแสง พรประสาทวิทยา 

CN B0199 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ลภัสกรวรกุล พรประสาทวิทยา 

CN B0200 เด็กหญิง ปวีณ์รัตน์ โชคอำนวย พรประสาทวิทยา 

CN B0201 เด็กหญิง ปานระพี ชูเชิด พรประสาทวิทยา 

CN B0202 เด็กหญิง ปิยะฉัตร งามนิมิตร พรประสาทวิทยา 

CN B0203 เด็กหญิง พันดาว ทานาค พรประสาทวิทยา 

CN B0204 เด็กหญิง พิชามญชุ์ กานดำรงรักษ ์ พรประสาทวิทยา 

CN B0205 เด็กหญิง ภิญญดา ยุวพลาวุธ พรประสาทวิทยา 

CN B0206 เด็กชาย วรภาส ประสมชาติ พรประสาทวิทยา 
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CN B0207 เด็กหญิง ศศิกานต์ เดิมชัย พรประสาทวิทยา 

CN B0208 เด็กหญิง ศิตา ตรัสพันธ์ พรประสาทวิทยา 

CN B0209 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ผดุง พรประสาทวิทยา 

CN B0210 เด็กชาย สิทธิเดช น่ิมทอง พรประสาทวิทยา 

CN B0211 เด็กหญิง สิริพิชชา เพชรถึก พรประสาทวิทยา 

CN B0212 เด็กหญิง สุพรรณษา อรรถโยโค พรประสาทวิทยา 

CN B0213 เด็กหญิง หมอกเมือง ซือพา พรประสาทวิทยา 

CN B0214 เด็กหญิง อภิชญา ฉัตรมาลาทอง พรประสาทวิทยา 

CN B0215 เด็กชาย อภิชิต แหวนพิรอด พรประสาทวิทยา 

CN B0216 เด็กหญิง อารายา บัวสะอาด พรประสาทวิทยา 

CN B0217 เด็กหญิง เกวลิน จูเจริญ พรประสาทวิยา 

CN B0218 เด็กชาย กฤชณภัทร ทรงไชย พรประสาทวิยา 

CN B0219 เด็กชาย ชวกร แซ่ต้ัง พรประสาทวิยา 

CN B0220 เด็กหญิง ธนัญญา เดิมชัย พรประสาทวิยา 

CN B0221 เด็กหญิง ปริติยา เปล่งพานิช พรประสาทวิยา 

CN B0222 เด็กหญิง ปิยาอร เหลาแตว พรประสาทวิยา 

CN B0223 เด็กหญิง ลภัสรดา แตงสมบูรณ ์ พรประสาทวิยา 

CN B0224 เด็กชาย อริทธ์ิ ผจงวิริยาทร พรประสาทวิยา 

CN B0225 เด็กหญิง ฐานนันท์ เลิศบุญชัยกุล พระหฤทัยดอนเมือง 

CN B0226 เด็กหญิง ราชาวดี ลีลาสินธุชัย พระหฤทัยดอนเมือง 

CN B0227 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ศรีแสงจันทร ์ พระหฤทัยดอนเมือง 

CN B0228 เด็กหญิง ณเวลา เฮงที พระหฤทัยดอนเมือง 

CN B0229 เด็กหญิง อสาพตี โอภาส พระหฤทัยดอนเมือง 

CN B0230 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอ่ียมสำอางค์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0231 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทนชั่งยา พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0232 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทำทอง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0233 เด็กหญิง ศวรรยา พงศ์เตรียง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0234 เด็กหญิง สุธัญญาลักษณ์ มิ่งโพธ์ิเต้ีย พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0235 เด็กหญิง อารียา ผิวเกลี้ยง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 

CN B0236 นางสาว อารีรัตน์ แก้วมณี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

CN B0237 เด็กหญิง เอ้ือการย์ กลิ่นฟุ้ง มัธยมวิทยา 
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CN B0238 เด็กชาย ธนชัย อุดทาคำ มัธยมวิทยาลำปาง 

CN B0239 เด็กหญิง ปวีณธิดาภร ชำนาญเวช มัธยมวิทยาลำปาง 

CN B0240 เด็กหญิง วรวีร์ นวาระสุจิตร มาแตร ์เดอี วิทยาลัย 

CN B0241 เด็กหญิง กรรลญา ราชบัณดิษฐ ์ ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0242 เด็กหญิง กานติมา สุระกาล ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0243 เด็กหญิง จันทรวรรณ ภูเเหวน ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0244 เด็กหญิง จารุพิชญา อัมวรรณ ์ ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0245 เด็กหญิง ชลธิชา คำวิชิต ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0246 เด็กหญิง ชัญญานุช ภูฮังคะ ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0247 เด็กหญิง นิภาพร วงษ์ศิลา ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0248 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ทิพย์เสถียร ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0249 เด็กหญิง อรนุช สะตะ ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0250 เด็กหญิง อัญญารินทร์ นาเเพงสอน ยางอู้มวิทยาคาร 

CN B0251 เด็กชาย ก้องภพ กงทอง ราชวัตรวิทยา 

CN B0252 เด็กชาย ขุมทรัพย์ พยัพเมฆ ราชวัตรวิทยา 

CN B0253 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา อินยม ราชวัตรวิทยา 

CN B0254 เด็กหญิง ปพิชญา ชาญพิทักษ์สมุทร ราชวัตรวิทยา 

CN B0255 เด็กหญิง พรกนก ฐิติภัค ราชวัตรวิทยา 

CN B0256 เด็กหญิง ศรินยา เหมือนสี ราชวัตรวิทยา 

CN B0257 เด็กชาย ปัญญาโชติ นคะรังส ุ วัดลาดปลาเค้า 

CN B0258 เด็กหญิง เพ็ญสินี จงเจริญศักด์ิ วัดลาดปลาเค้า 

CN B0259 เด็กหญิง เมธีณัฐ มามงคล วัดลาดปลาเค้า 

CN B0260 เด็กหญิง กตัญชลี คุ้มอยู่ วัดลาดปลาเค้า 

CN B0261 เด็กหญิง ณัจฉรียา เพ็งไพบูลย์ วัดลาดปลาเค้า 

CN B0262 เด็กชาย ณัฐกร ลุงเฮือง วัดลาดปลาเค้า 

CN B0263 เด็กหญิง ทัศวรรณ มีผล วัดลาดปลาเค้า 

CN B0264 เด็กหญิง ธนารีย์ ดวงเดือน วัดลาดปลาเค้า 

CN B0265 เด็กหญิง บัณฑิตา กล่ำเมือง วัดลาดปลาเค้า 

CN B0266 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ เทพวงษ์ วัดลาดปลาเค้า 

CN B0267 เด็กชาย ประสิทธ์ิ สีดาสมา วัดลาดปลาเค้า 
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CN B0268 เด็กหญิง ภานิชา บัวรุ่ง วัดลาดปลาเค้า 

CN B0269 เด็กชาย อัครนิจ พัดเกิด วัดลาดปลาเค้า 

CN B0270 นางสาว พรหมพร ไกยนารถ สมุทรปราการ 

    

CN B0272 เด็กชาย ณัฎฐ์ธร อมรภิญโญเกียรติ สาธิต ม.บูรพา 

CN B0273 เด็กชาย วสุธันย์ อมรภิญโญเกียรติ สาธิต ม.บูรพา 

CN B0274 เด็กชาย ศุภกฤต กิตติวราวุฒิ สาธิต ม.บูรพา 

CN B0275 เด็กชาย ตรินัยน์ กังวิวรรธน์ สาธิต อมตะ พหุภาษา 

CN B0276 เด็กชาย ภาวี พฤฒิวรกุลช้ย สาธิตพหุภาษา 

CN B0277 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุญสนอง หนองหว้า (ชมายนุกูล) 

CN B0278 เด็กหญิง รภัทภร แสงจันทร ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0279 เด็กหญิง เบญญาภา อุทัยมา อนุบาลชลบุร ี

CN B0280 เด็กหญิง เบญญาลักษณ์ อรุณโรจนพรรณ อนุบาลชลบุร ี

CN B0281 เด็กชาย เอกมณ จิตต์สม อนุบาลชลบุร ี

CN B0282 เด็กหญิง ไอยวริญท์ ชาติกิจอนันต์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0283 เด็กหญิง กชพร บุญศรีวงศ ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0284 เด็กชาย กฤชณาภัฏ ฉิมชา อนุบาลชลบุร ี

CN B0285 เด็กชาย กฤติเดช ลิ้มตระกูล อนุบาลชลบุร ี

CN B0286 เด็กหญิง กัณฑิชา พงษ์ชวลิต อนุบาลชลบุร ี

CN B0287 เด็กหญิง กานติมน จันทรวงษ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0288 เด็กหญิง กุลนารี ตันตะยาภรณ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0289 เด็กหญิง ชญานิศา ช่วยชูสุขทวี อนุบาลชลบุร ี

CN B0290 เด็กหญิง ชนิตสิรี เลิศศริ ิ อนุบาลชลบุร ี

CN B0291 เด็กหญิง ชมนารถ ลิ้มภักดี อนุบาลชลบุร ี

CN B0292 เด็กชาย ชิติพัทธ์ น่ิมระวี อนุบาลชลบุร ี

CN B0293 เด็กชาย ชิติภณ น่ิมระวี อนุบาลชลบุร ี

CN B0294 เด็กหญิง ณภัทรารัตน์ รัตนวรรณชัย อนุบาลชลบุร ี

CN B0295 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ สริิวรกุลพันธ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0296 เด็กหญิง ณัฐกาญ โนพันธ์ุ อนุบาลชลบุร ี

CN B0297 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฐิติรุ่งเรือง อนุบาลชลบุร ี

CN B0298 เด็กหญิง ณัฐปันเพชร พาชีรัตน์ อนุบาลชลบุร ี
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CN B0299 เด็กหญิง ณิชมน ชัยนาภาพงษ์ อนุบาลชลบุร ี

    

CN B0301 เด็กชาย ทศภัทร์ พูลสวัสด์ิ อนุบาลชลบุร ี

CN B0302 เด็กหญิง ทักษอร สาธุสิทธ์ิ อนุบาลชลบุร ี

CN B0303 เด็กชาย ทีฆายุ ชำนาญเวช อนุบาลชลบุร ี

CN B0304 เด็กหญิง ธรัลรดา ตันฑวาณิช อนุบาลชลบุร ี

CN B0305 เด็กหญิง นปภา ต๊ันวิเศษ อนุบาลชลบุร ี

CN B0306 เด็กหญิง นาราภัทร ยินดีสุข อนุบาลชลบุร ี

CN B0307 เด็กหญิง ปฑิตตา หมื่นขันธ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0308 เด็กหญิง ปริมญาดา สว่างวงศ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0309 เด็กหญิง ปวริศา อุดอาจ อนุบาลชลบุร ี

CN B0310 เด็กหญิง ปุณญิสา ปัญญากิจ อนุบาลชลบุร ี

CN B0311 เด็กชาย พัทธนันท์ เลิศกิจเจริญผล อนุบาลชลบุร ี

CN B0312 เด็กหญิง พิชชานันท์ บัลลัง อนุบาลชลบุร ี

CN B0313 เด็กชาย พิชาภพ ศรีอุทัยศิริวงศ ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0314 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วัชรพรพันธ์ุ อนุบาลชลบุร ี

CN B0315 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จิตต์จำนงค์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0316 เด็กชาย ภีระพงศ์ ศรศีิรริัตน์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0317 เด็กชาย ภูวเดช เร่งเพียร อนุบาลชลบุร ี

CN B0318 เด็กหญิง มนัสวี ศรีรุ้ง อนุบาลชลบุร ี

CN B0319 เด็กหญิง มันตา แตงทองคำ อนุบาลชลบุร ี

CN B0320 เด็กหญิง รชตวรรณ ระหาร อนุบาลชลบุร ี

CN B0321 เด็กหญิง วรกมลณ์ รังคะวงษ ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0322 เด็กหญิง วิชชาพร งิ้วลาย อนุบาลชลบุร ี

CN B0323 เด็กหญิง วิภาดา พรจรูญพงษ์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0324 เด็กหญิง วิรัลพัชร บุญหล้า อนุบาลชลบุร ี

CN B0325 เด็กหญิง ศรีแพรรุง้ หลายวัฒนไพศาล อนุบาลชลบุร ี

CN B0326 เด็กหญิง ศุภรดา จันจำปา อนุบาลชลบุร ี

CN B0327 เด็กหญิง สาริศา เสมบัว อนุบาลชลบุร ี

CN B0328 เด็กหญิง สิตางศุ์ ศุทธสกุล อนุบาลชลบุร ี

CN B0329 เด็กหญิง สิรี พานิช อนุบาลชลบุร ี
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CN B0330 นางสาว สุกัญญา เพ็งเก่ง อนุบาลชลบุร ี

CN B0331 เด็กหญิง สุชัญญา กำชัยสิทธิพล อนุบาลชลบุร ี

CN B0332 เด็กหญิง สุธีมนต์ รุจิสิทธิโรจน์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0333 เด็กชาย อนันดา เลียว อนุบาลชลบุร ี

CN B0334 เด็กหญิง อรอินทุ ์อินทร์จันทร์ อนุบาลชลบุร ี

CN B0335 เด็กหญิง อรุณภัสร์ ธันยาวาท อนุบาลชลบุร ี

CN B0336 เด็กหญิง อารยา ศรีคุ้ม อนุบาลชลบุร ี

CN B0337 เด็กหญิง จริญา จันทานี อนุบาลอุบลราชธานี 

CN B0338 เด็กหญิง บาลี ชาญณรงค ์ อัสสัมชัญ ศรรีาชา 

    

    

CN B0341 เด็กหญิง ชัญญา อัศวชุติธำรง อัสสัมชัญศึกษา 

CN B0342 เด็กหญิง กาญจนาภา แต้ไพบูลย์ศักด์ิ อัสสัมชัญศึกษา 

CN B0343 เด็กหญิง บัวเกษร อินทธิรงค์ อัสสัมชัญศึกษา 

CN B0344 เด็กหญิง ณพัชญา ชินรัตน์ ราชวัตรวิทยา 

CN B0345 เด็กหญิง กวินทิพย์ ศรีอยู่พ่ม ลาดปลาเค้า 
 

 

 

 

 


