
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14559 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ชัชวำลแสง
2 14561 ด.ญ. กันต์ณภัค เศรษฐศักดำศิริ
3 14565 ด.ญ. พิมพ์ชนก ศิลำจันทร์
4 14568 ด.ช. ณฐพร ง่วนกิม
5 14577 ด.ช. เฉลิมพงศ์ วงค์แก้วฟ้ำ
6 14578 ด.ช. ภคพล ชวลิตบ ำรุง
7 14701 ด.ช. ธนัช พูลทรัพย์
8 14703 ด.ช. จิรเมธ พุตติ
9 14704 ด.ช. ณัฐพล ประทุมศิริ
10 14705 ด.ช. ณัฐพัฒน์ จันทบูรณ์
11 14706 ด.ช. ทำนต์ ธัยยำวัฒน์
12 14707 ด.ช. ธนัท ศรัณฑ์ศิริ
13 14708 ด.ช. ธัญวิชญ์ กล่ันบุศย์
14 14710 ด.ช. ปพนทัศน์ ตะก้อง
15 14711 ด.ช. ปัณณธร สำยสะอำด
16 14712 ด.ช. เมธำสิทธ์ิ มิก้ี
17 14713 ด.ช. วริศ ปัถวี
18 14714 ด.ช. วริศ สถำพรวรศักด์ิ
19 14716 ด.ญ. กรรณิกำร์ กำญจนทอง
20 14717 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ เรืองเนตร
21 14721 ด.ญ. เบญญำภำ ค้ิวเจริญ
22 14722 ด.ญ. ปุญสญำ ทรงจ๋ิว
23 14723 ด.ญ. ปุณิกำ ตระกูลบุญรักษ์
24 14724 ด.ญ. พรนัชชำ สู้เสง่ียม
25 14725 ด.ญ. พัชริญำ ดอนชมไพร
26 14727 ด.ญ. ภิญญ์นำรำ โรจน์ธรรมรักษ์
27 14728 ด.ญ. รำชำวดี สีสงครำม
28 14729 ด.ญ. วิชญำดำ กุ้ยสุข
29 14730 ด.ญ. วีนัท เหล่ือมเมฆ
30 14731 ด.ญ. ศรุดำ ศรีสุกไสย
31 14732 ด.ญ. ศศิณำ ฟักแก้ว
32 14733 ด.ญ. ศุภิสรำ ช ำนำญป่ำ
33 14735 ด.ญ. อรวีร์ ทองดี
34 14736 ด.ช. กันตภณ จันทร์ข ำ
35 14771 ด.ช. เอกภูมิ เจียจ ำรูญ
36 14792 ด.ช. พีรดนย์ ชมภู่
37 14809 ด.ช. ณัฐนนท์ สว่ำงจันทร์
38 14846 ด.ญ. นันทิชำ วงษ์สนิท
39 15096 ด.ช. พรพิพัฒน์ อนุพันธ์
40 15147 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์ ว่องสุวรรณสำร
41 15159 ด.ญ. รุจิสำ รักงำม
42 15448 ด.ช. พิชยะ ชำญสุทธิกนก
43 15466 ด.ญ. ณัฐนิชำ เซ่ียงม้ำ
44 15482 ด.ญ. พิชญ์สินี สุขศรี
45 15765 ด.ช. จิรำยุ หอมมำก
46 15766 ด.ญ. อันเจลีน่ำ  เทพธิดำ บัตเลอร์
47 15767 ด.ช. กฤตเมธ นนทำรักษ์
48 15768 ด.ญ. พัชริดำ พลเสน
49 15770 ด.ช. คมกฤต พลศักด์ิขวำ
50 16001 ด.ช. ปภังกร ทองภูเบศร์
51 16175 ด.ญ. พิมพ์นำรำ นิลพัฒน์
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14583 ด.ช. ปกรณ์ หำไชย
2 14702 ด.ช. กอบชัย เสือหนู
3 14726 ด.ญ. พิมพ์ลภัทร์ ภคถิรวรรธน์
4 14746 ด.ช. ภูมิพัฒน์ แดงสอำด
5 14747 ด.ช. รำเมรทร์ แซ่เฮ้ง
6 14769 ด.ช. วรพนธ์ กำญจน์ภิบำลไชย
7 14772 ด.ญ. กิตติวรรณ พรหมบ ำรุง
8 14797 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธูปเทียน
9 14805 ด.ญ. พิมพ์รภัส สุขสวำสด์ิ
10 14806 ด.ญ. พีรฎำ พัชนี
11 14808 ด.ช. ณฐวัฒน์ เกิดประถม
12 14812 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สีนวล
13 14814 ด.ช. ภูมิรพี เพียงน้ัน
14 14815 ด.ช. วริทธ์ิธร นกจันทร์
15 14817 ด.ช. ศุภกิตต์ิ ประสิทธ์ินอก
16 14818 ด.ช. อิทธิกร ทิชำกรตระกำร
17 14819 ด.ญ. กัญญำณัฏฐ์ เวชเพ่ิม
18 14820 ด.ญ. กุลทรัพย์ วสวิรุฬห์โรจน์
19 14821 ด.ญ. ชฎพร ทับสิงห์
20 14822 ด.ญ. ฐนิญำญ์ แก้วนุช
21 14826 ด.ญ. พิชชำภำ ช่วยชูเชิด
22 14831 ด.ญ. เอมมิกำ เสนำบุตร
23 15094 ด.ช. บวร พรศิริ
24 15095 ด.ญ. กรวรรณ แสงจันทร์
25 15097 ด.ช. ฤทวิกร เช่ือถือ
26 15098 ด.ญ. นิพิชฌม์ชำ พงษ์ส ำฤทธ์ิ
27 15104 ด.ช. พลสิทธ์ิ พลขันธ์
28 15105 ด.ญ. ศุภิลักษณ์ ชิมโภคลัง
29 15106 ด.ช. วีรวัฒน์ เสลำหอม
30 15133 ด.ญ. ณัฎฐ์ณิชำ สำยมำอินทร์
31 15134 ด.ญ. ธนนันท์ ลิขิตวรำงกูร
32 15135 ด.ช. วรภัทร วงกลม
33 15141 ด.ญ. ณัฐนิชำ พลดี
34 15142 ด.ช. พีรพำส รุ่งเรือง
35 15447 ด.ช. พิชญะ แก้วบุดดำ
36 15451 ด.ช. เทวินทร์ บุญรักษำ
37 15457 ด.ช. จิรำยุ หวังดี
38 15468 ด.ญ. กรรณณัฐฏ์ วงค์วิลำส
39 15483 ด.ญ. รินรดำ ประทุมศิริ
40 15484 ด.ญ. ญำณิศำ บุษษะ
41 15485 ด.ช. ปัญจพล โชคสมกิจ
42 15490 ด.ช. ธนวัต สวัสด์ิสูงเนิน
43 15492 ด.ญ. กัลยำภรณ์ เนียมทอง
44 15717 ด.ญ. ธัณย์จิรำ สิริโชติวำนิช
45 15724 ด.ช. ณัฐพล หัวใจสุข
46 15769 ด.ช. เกียรติยศ อินทร์สุวรรณ์
47 15775 ด.ญ. ธมลวรรณ แสงสว่ำง
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14465 ด.ญ. เบญญำภำ แซ่เตียว
2 14560 ด.ช. ตะวันฉำย สำเนียม
3 14562 ด.ช. วิรพัชร์ ค ำสร้อย
4 14737 ด.ช. จิณณภักด์ิ โพธ์ิทอง
5 14738 ด.ช. ฐำนิกร นิยมทรัพย์
6 14739 ด.ช. ณฐพัชร์ วำสนำวิน
7 14740 ด.ช. แทนคุณ จิตร์บุญ
8 14744 ด.ช. นันท์พัชญ์ แก้วเพ็ชร์
9 14748 ด.ช. วรชัย คล่องแคล่ว
10 14750 ด.ช. ศิวกร รอดน้อย
11 14751 ด.ญ. กรรณิกำร์ ขวัญเมือง
12 14752 ด.ญ. ขนิษฐำ แก้วเล็ก
13 14753 ด.ญ. ญำณิศำ ไผทฉันท์
14 14754 ด.ญ. ณัฏฐำ มีจ่ันเพชร
15 14756 ด.ญ. เทพปรียำพร ละเลิศ
16 14757 ด.ญ. ปุณยวีร์ โชคประสิทธ์ิ
17 14758 ด.ญ. พัณณิตำ โพธ์ิรมย์
18 14760 ด.ญ. ศิรประภำ จันทร์เอม
19 14762 ด.ช. กฤษฎำ พิศพันธ์
20 14763 ด.ช. กัลยกฤต สิทธิสม
21 14764 ด.ช. ตุลพัสกร เล็กเพ่อ
22 14776 ด.ญ. นวพร มังกโรทัย
23 14798 ด.ช. อินทนนท์ ชนะอินทร์
24 14810 ด.ช. ธีรภัทร์ ขุนทอง
25 14828 ด.ญ. ฟ้ำลดำ ทองเป้ำ
26 14830 ด.ญ. อริสรำ ขุนสีลำ
27 15103 ด.ช. กิตติธัช พลำยพงษำ
28 15110 ด.ช. นันทิพัฒน์ รอดเทศ
29 15136 ด.ญ. ณิชำภัทร ภู่สอน
30 15137 ด.ช. ทินภัทร ไกรศรำนนท์
31 15148 ด.ช. กัณฐณัฏฐ์ ทองร้อยยศ
32 15163 ด.ช. ศุภกร จ ำเมือง
33 15467 ด.ช. ธนำกำร นนทำรักษ์
34 15493 ด.ญ. แพรวโพยม เพ็งวิชัย
35 15494 ด.ช. ศุภเสกข์ พิทักษ์ธำนิน
36 15495 ด.ช. พงศ์ภรณ์ สำใจ
37 15496 ด.ช. ขันธ์ชัย คุ้มวงษ์
38 15497 ด.ญ. พลอยปภัทร นนทำรักษ์
39 15498 ด.ช. ยศกร วงษำ
40 15499 ด.ญ. ดำวิกำ เหลนปก
41 15500 ด.ญ. พิชญำ แก้วบุดดำ
42 15771 ด.ญ. กันยกรณ์ โพธ์ิสุวรรณ
43 15772 ด.ช. นันทวัฒน์ ซุ่นใช้
44 15776 ด.ช. ภำคิน คงทอง
45 16038 ด.ช. ภูม์ิชณัฏฐ์ ยงพิศำลภพ
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14576 ด.ญ. อัญชลีพร พ่ึงไทย
2 14765 ด.ช. แทนไท หิรัญสถิต
3 14767 ด.ช. ภัทรกร ทองค ำ
4 14770 ด.ช. ศักด์ิทวี กลีบเมฆ
5 14774 ด.ญ. ธัญพิชชำ เพ็ชรทอง
6 14775 ด.ญ. ธันญพร อยู่เสือ
7 14777 ด.ญ. ปุญญิศำ อ่วมแก้ว
8 14778 ด.ญ. พลอยณิชำ ก ำเหนิดแจ้ง
9 14779 ด.ญ. ภูริชญำ กิตติวิริยะกำร
10 14780 ด.ญ. รัชชำภรณ์ รอดแสง
11 14781 ด.ญ. สุทธิกำนต์ สังข์ทอง
12 14783 ด.ช. เขมทัต ผ่องใส
13 14784 ด.ช. ชนกันต์ กำระเวก
14 14785 ด.ช. ชัยภัทร วงษ์ทอง
15 14786 ด.ช. ธนภัท แสงสี
16 14788 ด.ช. ธรรมนิตย์ หงษ์ยนต์
17 14789 ด.ช. ธนิน หงษ์ยนต์
18 14790 ด.ช. นิธิศ แซ่จัง
19 14793 ด.ช. ภำณุภณ ฝำเงิน
20 14794 ด.ช. ศุภวิชญ์ โรจน์พวง
21 14795 ด.ช. อนุภัธร แก้วนะทะ
22 14796 ด.ช. อภิวัฒน์ มนตรี
23 14799 ด.ญ. กันตำ ผลประดิษฐ์
24 14800 ด.ญ. ชลดำ ล้ิมศฤงคำร
25 14801 ด.ญ. ณัชชำ มุ่งเครือ
26 14803 ด.ญ. ธัญธิญำ สุวรรณศรี
27 14804 ด.ญ. พิชญำ สุทธิศิริมงคล
28 14807 ด.ญ. ภัทรมัย อินทรตุ้ม
29 14827 ด.ญ. พิมพ์มำดำ แตงค ำ
30 15101 ด.ญ. จิรภัทร์ ช่ืนหุ่น
31 15102 ด.ญ. ชนัญชิดำ ซิบเข
32 15138 ด.ญ. ณัฏฐวรรณ สินคง
33 15139 ด.ญ. อิสรีย์ ทองค ำ
34 15140 ด.ช. วรำกร ตุ่นปำน
35 15164 ด.ญ. ศิณีนำฏร์ เซ่ียงจง
36 15450 ด.ช. ศิรวุฒิ กุลอ้ึง
37 15501 ด.ช. รณกร อินชะเง้อ
38 15502 ด.ช. พัสกร วิชเดช
39 15503 ด.ญ. อรปวิชญำณ์ ศรีโฮก
40 15504 ด.ญ. ชฎำพร เกษมสินธ์ุ
41 15505 ด.ช. นรเศรษฐ์ ค ำเครือ
42 15506 ด.ช. นัทธพงศ์ ทองกันยำ
43 15777 ด.ญ. เมธำพร สำยสอำด
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