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1 ด.ช.ก้องภพ ทัฬหกรณ์ 12 กาย นางสุณิสา ทัฬหกรณ์ ศาลแขวงดอนเมือง 082-7889633

2 ด.ช.ปุณญพัฒน์ กุลไทย 12 ปุณ นางปาณิสรา กุลไทย ศาลยุติธรรม 081-8103197

3 ด.ญ.ปัณณพร กุลไทย 10 จ๊ะจ๋า นางปาณิสรา กุลไทย ศาลยุติธรรม 081-8103197

4 ด.ญ.นวพร แก้วสงค์ 8 ปร์ (ปอ) นางชมม์นิภา แก้งสงค์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 083-7757165

5 ด.ญ.ภูริชญา ภู่แก้ว 10 เพ้นท์ นายณัฐพล ภู่แก้ว ส านักงานสถิติแห่งชาติ 091-0588665

6 ด.ญ.พิมพ์ลภัส จิตต์สุวรรณ 8 มีย่า นายสุรกิตต์ิ จิตต์สุวรรณ ธนาคารออมสิน 089-0009772

7 ด.ช.บวรวิทย์ นากระโทก 12 เซฟ นายสมเกียรติ นากระโทก สถาบันพระปกเกล้า 081-3509300

8 ด.ญ.อัญรินทร์ อินทร์ทองน้อย 8 อันดา นางสาวดวงพร มีสัตย์ ศาลปกครอง 096-8810724

9 ด.ช.ศิวกร แก้วคงดี 10 ติวเตอร์ นางวันศนิ แก้วคงดี ศาลปกครอง 081-7542723

10 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญรอด 10 ภูมิ นางสาวจรรย์จิรา บัวทอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 081-2755604

11 ด.ญ.กุลนิษฐ์ บุญรอด 8 เพียวเพียว นางสาวจรรย์จิรา บัวทอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 081-2755604

12 ด.ญ.ภัณฑิลา ต้ังสุนทรขัณฑ์ 10 พราว นางดวงจันทร์ ต้ังสุนทรขัณฑ์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 097-1365615

13 ด.ญ.กุลิสรา ติงสรัตน์ 10 มัดหม่ี นางสาวพรพิไล หัชชะวณิช บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3100636

14 ด.ช.ณัฐนนท์ ศรีทวี 13 มาร์ค นางวันดี วงษ์แสง ศาลปกครอง 081-9929845

15 ด.ญ.นิษฐกานต์ เป็งวันทา 10 แก้ม นางพิชาภัค อินทรก าแหง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 061-4026906

16 ด.ญ.วรัชยา พ่ึงใหญ่ 8 ชะเอม นางสาวนิตยา มหัตถ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 061-3975377

17 ด.ญ.เขมจิรา แจ้งสุข 11 ชะเอม นายคฑา แจ้งสุข บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-2109219

18 ด.ญ.ชญานิศ ภูพวก 10 โฟตอน นางวิยะดา ภูพวก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3005916

19 ด.ญ.ณัฐนิช วุฒิจันทร์ 8 ไนล์ นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 081-8245241

20 ด.ญ.บุญญาณี นามวงศ์ 9 น้ ามนต์ นางอโนทัย นามวงศ์ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 094-4681159

21 ด.ช.กมนัช หาญสงคราม 12 อบอุ่น นางสาวชัญญรัท หาญสงคราม กระทรวงการต่างประเทศ 094-0519665

22 ด.ญ.นัชกนก หาญสงคราม 9 อ่ิม นางสาวชัญญรัท หาญสงคราม กระทรวงการต่างประเทศ 094-0519665

23 ด.ญ.ณิฐิยากร เอ่ียมสวยงาม 11 กอไผ่ นางกฤตยา เอ่ียมสวยงาม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 081-9842106
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24 ด.ญ.ชยาพร ทองบ่อ 11 นาคีน นายสุภชัย ทองบ่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 089-1809135

25 ด.ช.สหรัษ ถ้วนศรี 11 เสือ นางสาวประภาวรินท์ เทพแก้ว ส านักงานสรรพากร 089-8308386

26 ด.ช.สหภาพ ถ้วนศรี 11 สิงห์ นางสาวประภาวรินท์ เทพแก้ว ส านักงานสรรพากร 089-8308386

27 ด.ช.ปรัตถ์สุนทร ฉ่ าสดใส 9 คราม นางสาวปวีณา จันทร์เอียด ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 089-1231718

28 ด.ญ.หทัยพรรธน์ สาฤทธี 9 เอ่ิงเอย นายบัญชา สาฤทธี ศาลปกครอง 086-4538450

29 ด.ญ.กมลตา ไสยาวรรณ์ 9 ฟ้าใส นางดวงใจ จินดานุรักษ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 082-9418956

30 ด.ญ.กันต์ชิสา รุ่งแจ้ง 8 ฟ้าใส นางสุชาวดี รุ่งแจ้ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 081-8788510

31 ด.ญ.วิจิตรกาญจน์ ส้มผล 8 เกรท นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

32 ด.ช.พงศกร เก้ือฉิม 8 ไตเต้ิล นายพิสุทธิ เก้ือฉิม กระทรวงยุติธรรม 081-5826243

33 ด.ญ.ธีร์จุฑา บวรสุวรรณ 8 ไข่มุก นายธนารัฐ บวรสุวรรณ ศาลปกครอง 089-1635994

34 ด.ญ.มีนภัตรา สอนเสนา 9 ปาร์ต้ี นายสถาพร สอนเสนา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 089-9201839

35 ด.ญ.ธัญญา เอสเตอร์ สมิธ 10 ขิง นางขัตติยา รัตนดิลก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 084-4387142

36 ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล 9 ปีใหม่ นางนิชาภา ศานติวรางกูร บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 086-1019009

37 ด.ญ.สุทธิกรานต์ มูฮัมมัด 8 นัสริน นางสาวสุดารัตน์ มูฮัมมัด ศาลปกครอง 091-8900453

38 ด.ญ.สุทธากานต์ มูฮัมมัด 11 นัชวา นางสาวสุดารัตน์ มูฮัมมัด ศาลปกครอง 091-8900453

39 ด.ญ.บุญสิตา กันยาสาย 8 หนูอ่ิม นายเสกสรรค์ กันยาสาย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 090-1975080

40 ด.ช.ธีรดิษฐ์ สัมพันธวรบุตร 11 ค้อบเตอร์ นางปรางทิพย์ สัมพันธวรบุตร ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 080-5944459

41 ด.ช.ธีรธรรม สัมพันธวรบุตร 11 แทรคเตอร์ นางปรางทิพย์ สัมพันธวรบุตร ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 080-5944459

42 ด.ญ.ฐานิกา เงินเกิด 10 โมจิ นางอาภรณี เงินเกิด กรมท่ีดิน 083-0990446

43 ด.ช.อัครพล แก่นบุญ 9 พี นางณัฐชยา แก่นบุญ ศาลยุติธรรม 089-1570993

44 ด.ญ.กุลณัฐ แก่นบุญ 8 น้ าขิง นางณัฐชยา แก่นบุญ ศาลยุติธรรม 089-1570993

45 ด.ช.ธีทัต เล่ียมสกุล 12 ทาชิ นายภาณุมาศ เล่ียมสกุล ศาลปกครอง 084-7513829

46 ด.ญ.ดวงตะวัน สุวรรณโณ 11 น้ าอิง นางสาวสุวรรณี หล้าค า ส านักงานสถิติแห่งชาติ 095-5848558
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47 ด.ญ.จิดาภา สุวรรณโณ 9 น้ าเอย นางสาวสุวรรณี หล้าค า ส านักงานสถิติแห่งชาติ 095-5848558

48 ด.ช.ศุภวิชญ์ ช้ินป่ินเกลียว 11 โอโซน นางอัญชลีภรณ์ ช้ินป่ินเกลียว บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-9430525

49 ด.ช.จีรกิตต์ิ ช้ินป่ินเกลียว 13 อ๊อตโต้ นางอัญชลีภรณ์ ช้ินป่ินเกลียว บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-9430525

50 ด.ญ.เมธปรียา บุญสุข 8 พีค นางสาวมรกต อภิญญาณกุล บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 085-5028886

51 ด.ญ.ปุลปัญญา นามสินธ์ุ 9 น้ าหอม นางปรมาพร นามสินธ์ุ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 089-9213389

52 ด.ญ.วรกร ส ารวมจิตร 9 ปอถัก นางวราพร ส ารวมจิตร ศาลปกครอง 081-2998259

53 ด.ช.เจตนิพัทธ์ จันทรวงศ์ 8 มาร์ค นางสาวณัฎฐนันท์ จันทรวงศ์ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 089-4902830

54 ด.ช.ภูรพี พิมจักร 8 รพี นางวนัสนันท์ พิมจักร บริษัท ไปรษณีย์ จ ากัด 086-3203505

55 ด.ญ.พิมลรัตน์ ปุยอรุณ 8 ผักบุ้ง นางสุกัญญา ปุยอรุณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 081-3560295

56 ด.ญ.วรดา บุญป้ัว 11 กีต้า นางสุกัญญา ปุยอรุณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 081-3560295

57 ด.ญ.อิสรีย์ พ่ึงประยูร 11 เบสท นางสาวตุลมาศ พ่ึงประยูร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 092-8966413

58 ด.ช.อะณาวิล นานอก 10 เวียร์ นางธมลวรรณ เท่ียงธรรม ศาลปกครอง 085-1149413

59 ด.ญ.สุปราณี เย็นแข 10 ต้นน้ า นางสมถวิล เย็นแข ส านักงานสถิติแห่งชาติ 092-9196819

60 ด.ญ.ปัญญาพร คงค้าน 11 มะเหม่ียว นางพัชนันท์ คงค้าน กรมท่ีดิน 081-4521304

61 ด.ญ.ศศิทา มาดา 10 แตงโม นางสาวศิริธร พ่ึงอินทร์ ส านักงานสรรพากร 085-3530829

62 ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์ทองเหลือง 10 เพชรจ้า นางนิษฐกานต์ วงศ์ทองเหลือง ส านักงานสรรพากร 081-8342103

63 ด.ญ.ณัฐภัสสร แพร่ภาษา 9 ข้าวหอม นางสาวสุภาภรณ์ ศรีษะเกตุ ส านักงานสรรพากร 083-0084033

64 ด.ญ.จิตรญาดา เช้ือสุข 9 ป่ิน นางจินต์ศุภา เช้ือสุข ศาลปกครอง 085-9223361

65 ด.ญ.ศุภิสรา ดุลยพันธ์ 9 ดรีม นางดวงฤดี ดุลยพันธ์ ศาลปกครอง 083-0981378

66 ด.ช.กมลภพ มีจริง 10 กาย นางสาวกฤษณา มีจริง ศาลปกครอง 083-2241535

67 ด.ญ.น้ ามนต์ ธันวงศ์ 9 น้ ามนต์ นางสาวสุโรขา ธันวงศ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 095-2477711

68 ด.ญ.นฐมน สุขอินทร์ 11 ออม นางฐิติมา สุขอินทร์ กระทรวงยุติธรรม 096-6462365

69 ด.ญ.ธัญกร เอ้ือทวีทรัพย์ 10 มะปราง นายนคพล เอ้ือทวีทรัพย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 082-5142698
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70 ด.ช.สุข สุขสงวน 9 สุข นางสาวยุพดี แซ่เตีย ชุมชนเขตหลักส่ี 081-5553988

71 ด.ญ.นันท์นภัส จันทะฤทธ์ิ 11 แบม นายองอาจ จันทะฤทธ์ิ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3135662

72 ด.ช.อชิระ จันทะฤทธ์ิ 10 บูม นายองอาจ จันทะฤทธ์ิ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3135662

73 ด.ญ.ธรกฤตา จิตต์ตรง 10 ปราย นางสาวหทัยชนก อาทิตย์เท่ียง ส านักงานสรรพากร 086-0519282

74 ด.ญ.ณัฎฐณิชา บุญเย็น 9 ดรีม นางทิพย์ลดา บุญเย็น ส านักงานสรรพากร 092-2621272

75 ด.ช.ภาวัตสพล กองแก้ว 11 ออมสิน นางทัศณีย์ กองแก้ว บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 091-9249556

76 ด.ช.อัศวโภคิน เมืองมุงคุณ 8 บูมบีม นางจิดาภา เมืองมุงคุณ ส านักงานอัยการพิเศษ 085-0106067

77 ด.ญ.ธิติมา ชัยคงทอง 9 ย้ิม นางธีรกานต์ ชัยคงทอง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 099-2463355

78 ด.ญ.อุไรทอง โชคสมพงษ์กุล 8 แป้ง นายประพันธ์ุ โชคสมพงษ์กุล ส านักงานสถิติแห่งชาติ 089-2828018

79 ด.ช.ไกรสิงห์ ไทรงาม 10 บุ๊ค นางอรุณรุ่ง ไทรงาม ศาลปกครอง 085-1286974

80 ด.ช.ธนกฤต นันสว่าง 11 เพียวเพียว นายกฤษณะ นันทสว่าง ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 086-6205879

81 ด.ช.ทศรัสม์ิ วิสุทธิเนตรสกุล 8 สิงห์ นายอดิศักด์ิ พลพวก กระทรวงยุติธรรม 061-7941517

82 ด.ช.โสรเวก นาคภู่ 9 เสก นางสาวสุภี เปียด ารงค์ ส านักงานอัยการสูงสุด 094-5596598

83 ด.ญ.โยโย่ โคว 10 โยโย่ นางสาวปภาดา แซ่เล้า SOUTHERN COFFEE 096-7804022

84 ด.ญ.เอิน เอิน โคว 8 เอิน เอิน นางสาวปภาดา แซ่เล้า SOUTHERN COFFEE 096-7804022

85 ด.ช.นนท์ปวิธ แป้นงาม 13 นนท์ นางนพมณี แป้นงาม ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 085-1342173

86 ด.ช.ณัฐชนนท์ แป้นงาม 10 ณัฐ นางนพมณี แป้นงาม ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 085-1342173

87 ด.ช.ฐปกรณ์ พรมกอง 10 กัน ร.ต.อ.หญิงสุธิสา พลอยบุตร
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
089-6934245

88 ด.ญ.ธนภรณ์ ตัณฑิกุล 13 ดิว นางกฤษณา ตัณฑิกุล บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-4764535

89 ด.ญ.ณัทณิชาภา ศุภกรรเมศ 12 ตาต้า นางรุ่งอรุณ ศุภกรรเมศ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3052312
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90 ด.ช.อรรณพ เพ็ชรแดง 13 มาร์ค นางสุกัญญา ปุยอรุณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 081-3560295

91 ด.ช.ปริยวิศว์ ปิตะนีละบุตร 9 ฟีนิกซ์ นางสาวสิริน ธนะโสภณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 088-9650442

92 ด.ช.อาริยพล ค าเงิน 8 ไกด์ นางสาวจารุวรรณ ค าเงิน ส านักงานอัยการสูงสุด 095-5016614

93 ด.ญ.นันท์นภัส บุญชม 10 กอข้าว นางปวฉัตร สืบเสน ร้าน Coffee Day 084-7525548

94 ด.ช.บุรัสกร ปลอดภัย 9 ไอคิว นางสาวณัฐชยาพร บุรัสการ ส านักงานสรรพากร 02-1419418

95 ด.ญ.ฉัตรณิชา ฉิมมณี 9 ไอติม ด.ต.ปรีชา ฉิมมณี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 080-4492848

96 ด.ช.ธมะศักด์ิ ภักดี 10 ก้อนเมฆ นางสาวพวงเพชร ปราบกบฎ ส านักงานสรรพากร 085-9219990

97 ด.ญ.ปรัยญาดา ประเสริฐสม 11 ปราย นางธนิดา ประเสริฐสม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 095-9161622

98 ด.ญ.ปริณญารัตน์ ประเสริฐสม 10 ปริน นางธนิดา ประเสริฐสม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 095-9161622

99 ด.ญ.กัญญ์ภัคพิมพ์ กอสนาน 8 โบนัส นางณัฐสุรีย์ กอสนาน ศาลปกครอง 081-6683736

100 ด.ญ.อรุชา ศรีอติคุณ 10 อุ๊กก๊ิก นางกาญจนา ศรีอติคุณ กรมท่ีดิน 095-3653299

101 ด.ญ.สิรินธรา เล็กมณี 10 หงส์หยก นายภูมินทร์ เล็กมณี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 089-6931662

102 ด.ญ.สรียา เล็กมณี 12 ไซร่า นายภูมินทร์ เล็กมณี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 089-6931662

103 ด.ญ.ธนารีย์ ก้วยไข่มุข 10 ไข่มุก นางจิราลักษ์ ก้วยไข่มุข สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 084-5491444

104 ด.ช.กิตติกานต์ นีลนนท์ 8 ต้นกล้า ด.ต.ไพสาน นีลนนท์ เคหะชุมชนหลักส่ี 094-9413941

105 ด.ญ.สุพิชญา ผดุงเสรีวิทย์ 11 พอเพียง นายฤทธิชัย ผดุงเสรีวิทย์ เคหะชุมชนหลักส่ี 081-2919841

106 ด.ญ.ณัฎฐณิชา พลสูงเนิน 11 บีเอ็ม นางณฐนน พลสูงเนิน เคหะชุมชนหลักส่ี 064-3966423

107 ด.ช. ศิระพัทธ์ ชัยอินทร์ 9 ศิลป์ นางวิภารัตน์ ชัยอินทร์ กระทรวงยุติธรรม 089-7909630

108 ด.ญ.เพียงพอใจ แก้วคง 8 นโม นางสาวจิรชา ใจมุ่ง กระทรวงยุติธรรม 094-2624595
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109 ด.ช.เจตณัฐ เหลืองอมรศักด์ิ 12 ยิม นางสาวปรีห์กมล ทองหุ้ย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 092-4595050

110 ด.ญ.ปิยาพัชร ก้อนค า 9 ใบข้าว นางสาวบังอร คงแก้ว กรมคุมประพฤติ 094-4852703

111 ด.ญ.กชนิภา ดีฤทธ์ิ 8 นิภา นางณฤดี ดีฤทธ์ิ ศาลปกครอง 089-6674774

112 ด.ญ.รินลณี เมฆฉาย 10 ไข่มุก นางศศิธร จิตต์เจนการ ศาลปกครอง 094-2249594

113 ด.ช.ธีรดนย์ ค าเจริญ 8 อ๊อตโต้ นางสาวเอรินทร์ ทาโล กรมท่ีดิน 093-0140688

114 ด.ญ.รัตนาวดี สายตา 9 จิว นายบัณฑิต สายตา ร้านค้าย่อย อาคารบี 085-3472867

115 ด.ญ.กัลยกร ศรีสถาน 8 นาซา นางศศิธร ศรีสถาน กระทรวงยุติธรรม 097-1396368

116 ด.ญ.ภัทรธิฎา สีเหน่ียง 8 เอย น.อ.กฤษฎา สีเหน่ียง กองบัญชาการกองทัพไทย 085-1509471

117 ด.ญ.ภัทรศยา บุญยะวุฒกุล 9 ลูกพีช นางสาวสาวิตรี บุญยะวุฒกุล ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 089-773-4422

118 ด.ญ.พัชรดา จีนเกิด 10 จีนน่ี พ.อ.กฤษดา จีนเกิด กองบัญชาการกองทัพไทย 092-9694542

119 ด.ญ.บุญญาดา จีนเกิด 8 วินน่ี พ.อ.กฤษดา จีนเกิด กองบัญชาการกองทัพไทย 092-9694542

120 ด.ญ.ภัทรวดี ประเสริฐสรรค์ 9 พลอย นางสาวนงนุช ขุนธ์เกตุ เคหะชุมชนหลักส่ี 086-0906633

121 ด.ญ.ชาคริยา โสตถิวนิชย์วงศ์ 11 ดีใจ นางสาวสายชล แซ่ล้ี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 083-0981028

122 ด.ช.ชยังกูร เกตุสถล 10 เซน นายสมชาย เกตุสถล บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 092-8847635

123 ด.ช.รัฐศรัณย์ รจเรขอ าไพ 8 โอชิ นางสาวณิชาภา รจเรขอ าไพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 086-3343445

124 ด.ช.ภูวิช เฟ่ืองฟู 11 ซีเกมส์ นางสาวสุดา เฟ่ืองฟู กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 089-8827129

125 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ กาเบ้า 9 จ๊ิบ นางพาพิศ กาเบ้า ศาลปกครอง 089-6991794

126 ด.ช.ศุภกฤต กมลเมทินี 13 กีก้ี นายสมเกียรติ กมลเมทินี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 081-3520696

127 ด.ช.ณัฐวัฐฎ์ จันทวาสน์ 9 ไทเกอร์ นางน้ าอ้อย จันทวาสน์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 081-4919013
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128 ด.ญ.อนัญญา โกสัยสุก 10 อ่ิมเอม นางอัมพิกา โกสัยสุก ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 086-9277654

129 ด.ญ.ชนิดาภา อิทธ์ิพัทธ์ 10 เนย นายพิสิษฐ์ อิทธ์ิพัทธ์ กระทรวงการต่างประเทศ 085-4461859

130 ด.ช.กฤติน แก้วไพรสี 8 อิคคิว นายสุชาติ แก้วไพรสี ศาลปกครอง 084-2067302

131 ด.ญ.ณิชาภา วุฒิโอสถ 9 ข้าวฟ่าง นางสาวมลณภัสร์ ศรีศิริเบญจกุล ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 081-3595437

132 ด.ญ.พรธิดา ทองยินดี 8 ข้าวหอม นางสาวโสรดา เครืออุด กรมท่ีดิน 086-3308201

133 ด.ช.ศิรสิทธ์ิ สุวรรณศรี 10 เอเชีย พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สุวรรณชาติ ร้านเอ้ก๊อปป้ี เคหะชุมชนหลักส่ี 089-7690682

134 ด.ช.กฤตภาส สุวรรณศรี 8 เอชิน พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สุวรรณชาติ ร้านเอ้ก๊อปป้ี เคหะชุมชนหลักส่ี 089-7690682

135 ด.ญ.สิริยากร ยืนยาว 11 ข้าวแป้ง นางสาวศศิธร สุวรรณศรี เคหะชุมชนหลักส่ี 083-0915077

136 ด.ญ.รวินท์นิภา กอแก้ว 8 พอใจ นางสาวบัวหลวง ไทยแท้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 063-5923254

137 ด.ช.คณิศร บุณยะโอภาส 9 อิคคิว นายเดชค าแหง บุณยะโอภาส เคหะชุมชนหลักส่ี 063-8092345

138 ด.ช.เนติภัทร ศรีสองเมือง 11 ต๋ีน้อย นายพีระ ศรีสองเมือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 064-9152497

139 ด.ช.ณัฐชนน ภู่สงค์ 10 นนพี จ.ส.อ.สุวัฒนจักร์ ภู่สงค์ เคหะชุมชนหลักส่ี 086-6219101

140 ด.ช.สิรวิชญ์ เลิศเกียรติวงศ์ 11 วงปี นางชัชสรัญย์ เลิศเกียรติวงศ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 089-3592918

141 ด.ช.ทินนภัทร ชูประเสริฐ 9 ออสติน นางกัญญากร ชูประเสริฐ ศาลแขวงดอนเมือง 090-9804840

142 ด.ญ.พรปวีณ์ เบียบสันเทียะ 10 บุ๊ค นางสาวสุภาพร กิณเรศ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 086-5658528

143 ด.ช.กฤษฎา เกิดศรีเล็ก 13 เท็น นายเจษฎา เกิดศรีเล็ก ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 061-4199666

144 ด.ช.ธาม ศรีประดิษฐ์ 10 ฮัซซัน นายอิสรินทร์ ศรีประดิษฐ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 089-5175604

145 ด.ช.สัพพัญญู คดอ่ า 8 หลวง นางสาวธนพร คดอ่ า กรมการพัฒนาชุมชน 092-1416166

146 ด.ญ.ฐิติชญา ศิลปัญญา 11 ชมพู่ นางสาวดวงสมร อินต๊ะสุข กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 088-2589740
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147 ด.ช.สิทธ์ิธนัฐ วงศ์ธีรญาณเดช 11 ท๊อป ดร.ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช ศาลปกครอง 091-1013660

148 ด.ญ.มุกตะวัน ทองธิราช 10 น้ าฟ้า นายทศพล ทองธิราช ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 080-4121850

149 ด.ช.ชยางกูร บุญกัน 9 เอ็มเค นายชัยสิทธ์ิ บุญกัน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 086-5076478

150 ด.ช.พริษฐ์ ขอนศักด์ิ 8 นาอีฟ นางสาวพัดชา รุจิระอัมพร ศาลปกครอง 086-9841339

151 ด.ช.ณฐกฤต ม่ันวิเศษ 8 ปลาวาฬ นางสาวจิราพร สุทธิศศิกุล ศาลปกครอง 083-0259643

152 ด.ญ.ลัควลัญจญ์ สุขสวัสด์ิ 12 ฌ นายนรันทร์ สุขสวัสด์ิ ศาลปกครอง 081-9458757

153 ด.ญ.เขมณัฎฐ์ เพ็ชรพยาบาล 10 ชมพู นางสาวปรารถนา เพ็ชรพยาบาล ศาลยุติธรรม 081-5517109

154 ด.ช.วิณณเจตน์ เพ็ชรพยาบาล 8 แชมส์ นางสาวปรารถนา เพ็ชรพยาบาล ศาลยุติธรรม 081-5517109

155 ด.ช.อันดามัน เดชะคุณ 11 อชิ นางวิยะดา ภูพวก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3005916

156 ด.ญ.ประการัง เดชะคุณ 9 อลิส นางวิยะดา ภูพวก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 089-3005916

157 ด.ญ.ณัฐสลิล กุลเด็น 8 เซลิน นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

158 ด.ช.พชรคุณณ์ จินดานุรักษ์ 8 การ์ฟิวส์ นางสาวดวงใจ จินดานุรักษ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 082-9418956

159 ด.ช.พิชญากร ช่ืนสกุล 9 ไผ่ นางสาวเติมศิริ ช่ืนสกุล ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 081-4984607

160 ด.ญ.อภิชญา มังคลานนท์ 10 แอนฟินด์ นางสาวศิริรัตน์ โลหะประภากุล กรมพัฒนาชุมชน 081-9155179

161 ด.ช.เฉลิมเกียรติ คล้ายสุวรรณโณ 11 ตาต้า นางสาวเยาวลักษณ์ ต่างสุขสม บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 086-0984888

162 ด.ช.กฤชณัท ปฎิวินทกร 8 เมจิก นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

163 ด.ญ.วริศรา กิตติก้องนภางค์ 8 เอิงเอย นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

164 ด.ญ.ญาณิศา วิมลสุข 8 แป้งหอม นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

165 ด.ญ.กัญญภัชร แก่นโคตร 9 ธันย่า นางสาวพิมพ์ชนก คงพิสัยนราสิน ศาลปกครอง 082-9925787
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ล ำดับ ช่ือ – นำมสกุล อำยุ ช่ือเล่น ช่ือ – นำมสกุล (ผู้ปกครอง)  หน่วยงำน เบอร์ติดต่อ

166 ด.ช.หิรัญภาคิน อ้อค า 9 ลิเต้ิล นางนริศรา เครือเหมย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 098-3516887

167 ด.ช.ปวริศร บุศย์น้ าเพชร 8 ทิกเกอร์ นางสาวหทัยชนก อาทิตย์เท่ียง ส านักงานสรรพากร 089-0048368

168 ด.ญ.พรหมพร ยกย่อง 8 อ๋อมแอ๋ม นายเสกสรรค์ กันยาสาย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 090-1975080

169 ด.ญ.จารุวรรณ สิงหะ 11 ก๊ิก นางสาวอภิรดี ช านาญเหนาะ กรมท่ีดิน 092-8452792

170 ด.ญ.พลอยไพลิน เกตุแก้ว 10 ซีต้า นางสาวอภิรดี ช านาญเหนาะ กรมท่ีดิน 081-2926914

171 ด.ช.พงศธร เอกรัตนวัฒน์ 8 เฟิร์ม นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

172 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ทิมกลางดอน 8 ตาต้า นางสาวนุวะรี โลขันสา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 085-3198982

173 ด.ช.ภควรรธ แสงอ ายวน 9 เอ็นเค นางนาตยา สกุลสุขศิริ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 092-2586773

174 ด.ญ.ธนาทิพย์ บุญคุ้ม 10 น้ าตาล ร.ต.อ.หญิง พิรุณรัตน์ พลสมัคร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 093-6149166

175 ด.ญ.วิรัลพัชร เทียนมณี 8 มินตา นางสาววิราวรรณ แสงเรืองอ่อน เคหะชุมชนหลักส่ี 082-6156535

176 ด.ญ. สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์ 10 โดนัท น.ส. อาภรณ์ ศุภเดโชชัย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 082-7820140

177 ด.ช. ญาณภัทร สุขจ าเริญ 10 กีต้าร์ ร.ต.ท. หญิง ศุธิลา พลอยบุตร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 086-3976896

178 ด.ช.ณัฐธชัย เสมค า 10 อิคคิว นางสาวสายทิพย์ โสดสงค์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 095-9575879

179 ด.ช.อัษฎาวุธ เอกวรรณัง 10 เอมเค จ.ส.ต.หญิง อภิลักษณ์ รัตนิยะ
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
081-5522764

180 ด.ช.ชนน ศุภวิทยา 10 ฟิน นางรัชนี ศุภวิทยา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 094-5526339

รำยช่ือผู้เข้ำร่วม โครงกำร KID DAY CAMP 2018


