
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14257 ด.ช. ปวรปรัชญ์ จันทบูรณ์
2 14275 ด.ช. ณัฐภัทร รักงำม
3 14280 ด.ช. เมธำสิทธ์ิ ช ำนำญเนตร
4 14367 ด.ช. รัชชนนท์ ทรัพย์สิน
5 14371 ด.ช. ธนธรรม เข็มศักด์ิสิทธ์ิ
6 14383 ด.ญ. แพรวพันธ์ จันทร์มำ
7 14390 ด.ญ. ศุวภัทร แช่มเล็ก
8 14406 ด.ญ. ชนำพร น  ำใจสุข
9 14410 ด.ญ. นภัสนันท์ ดวงแก้ว
10 14414 ด.ญ. ภัทรภร บัวแพง
11 14420 ด.ช. ณัฐพล อำยุยงค์
12 14431 ด.ช. พีรณัฐ ทรัพย์มหำศำล
13 14434 ด.ญ. นภัทร บุญชม้อย
14 14453 ด.ช. ศิวัช สถิตยำนุรักษ์
15 14455 ด.ช. อชิรวัตต์ ขำวเอ่ียม
16 14466 ด.ญ. ปวริศำ ทรัพย์มำ
17 14471 ด.ญ. สิริกำญจน์ ถวิลวัฒนกิจ
18 14472 ด.ญ. อิสรีย์ โตอำจ
19 14480 ด.ช. พชรพณธ์ ใบไม้
20 14483 ด.ช. กฤติน วิชำชัย
21 14488 ด.ญ. ชนิตำ สระทองให้
22 14489 ด.ญ. ชรินรัตน์ สุวรรณจินดำ
23 14491 ด.ญ. ธนัญชนก ป้องกัน
24 14496 ด.ญ. วิชญำพร ภู่ระหงษ์
25 14497 ด.ญ. ภัทรำนิษฐ์ ศิริโพคำ
26 14499 ด.ญ. สิตำนัน ผลพิทักษ์
27 14503 ด.ช. นิติพนธ์ บุญรักษำ
28 14505 ด.ญ. ภัคจิรำ มำเทศ
29 14506 ด.ญ. สรณ์สิริ สูนพลอย
30 14554 ด.ญ. สมิตำนันท์ ปูนจีน
31 14557 ด.ญ. นภัทร เกื อกูล
32 14558 ด.ญ. ณัฐชำนันท์ วงษำ
33 14563 ด.ญ. มณิสรำ ฉิมฉลอง
34 14573 ด.ช. พลวิชญ์ คงด ำ
35 14575 ด.ญ. ญำรินดำ โอภำสรัตนพร
36 14582 ด.ช. อนำวิน พิณพำทย์
37 14584 ด.ญ. ชณิชำฌ์ นำคเวช
38 14691 ด.ญ. ปัณฑิตำ ปล้องสวย
39 14693 ด.ช. เพชรกล้ำ ฉ่ ำมะนำ
40 14844 ด.ญ. สุภัควัน แก่ก่ ำ
41 15118 ด.ช. จำรุพัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
42 15119 ด.ญ. พิมพ์มำดำ สมภพคำรินทร์
43 15120 ด.ช. นครกำญจน์ เพ็งคุ้ม
44 15166 ด.ญ. ลภัสรดำ จ ำปำค ำ
45 15169 ด.ญ. ปำรมี ทวีนุช
46 15170 ด.ช. นิติกร รุ่งกระจ่ำง
47 15174 ด.ช. ณัฐยศ พันธ์ุรัศมีทอง
48 15183 ด.ญ. ณิชำ อินทร์จันทร์
49 15198 ด.ช. วรัท สุขกำรณ์
50 15739 ด.ช. พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักด์ิ
51 15778 ด.ญ. อนันตญำ เชำว์ไว
52 15779 ด.ช. กำนบุญ ไตรสังข์
53 16176 ด.ญ. วิรำกำนต์ เชำว์วัตร์
54 16177 ด.ช. ชญำนนท์ บัวบำน
54 16177 ด.ช. ชญำนนท์ บัวบำน
54 16177 ด.ช. ชญำนนท์ บัวบำน
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14370 ด.ช. กิตติพิชญ์ แก้วประดิษฐ์
2 14385 ด.ญ. ทักษอร ผู้ปุ้ย
3 14388 ด.ญ. พิมนภัทร นิลวรรณำ
4 14402 ด.ช. วีรภัทร แซ่เล้ำ
5 14408 ด.ญ. ชุติมดี กำทอง
6 14409 ด.ญ. ชุติมำ กำทอง
7 14413 ด.ญ. แพรวพรำว เกิดเขียว
8 14415 ด.ญ. วณิชชำ ขุนสวัสด์ิ
9 14416 ด.ช. อิสรำภรณ์ อังศุจันทร์
10 14417 ด.ญ. รพีพร พันธ์เปรม
11 14418 ด.ญ. ภัณฑิรำ ยำงเย่ียม
12 14421 ด.ช. เทียนชัย คล่องแคล่ว
13 14422 ด.ช. วรเมธ ผลสุข
14 14423 ด.ช. พัศกร รู้ทัน
15 14424 ด.ช. ต้นตระกูล บุญลือชำ
16 14425 ด.ช. ธนเดช อมรชัยศักดำ
17 14426 ด.ช. ธีรติ รอดน้อย
18 14427 ด.ช. รชตะ ริ วสุวรรณ์
19 14428 ด.ช. นันทิพัฒน์ อนันต์ธนำกร
20 14432 ด.ญ. ชฎำพร นงค์ค ำ
21 14435 ด.ญ. นัสรำ พิริวัลย์
22 14438 ด.ญ. มินตรำ สันทัด
23 14440 ด.ญ. วิญำดำ น  ำใจสุข
24 14442 ด.ญ. สำริศำ บุญเสนันท์
25 14443 ด.ญ. สุจดำพรรณ บ ำรุงรักษ์
26 14445 ด.ช. จิรำวัฒน์ อ่ ำแก้ว
27 14447 ด.ช. วงศธร ปิยะทัตทันธ์
28 14451 ด.ช. ภัทรคุณ นำคปำน
29 14454 ด.ช. อิสระ วอนเพียร
30 14457 ด.ช. ณัฐดนัย ปำลบุญ
31 14459 ด.ช. เพชรทอง วงษ์ไทย
32 14477 ด.ช. ศิรวิทย์ ตินพ
33 14485 ด.ญ. กัญญำภัค สิลสมบัติ
34 14492 ด.ญ. นันทัชพร พันธ์เปรม
35 14493 ด.ญ. นุชนำท กูบกระโทก
36 14500 ด.ญ. กวิสรำ อภิภัทรวิน
37 14543 ด.ญ. เปรมกมล ไหมทอง
38 14547 ด.ช. กรวิชญ์ อินทเสน
39 14564 ด.ญ. นวพร เง็กคร้อย
40 14581 ด.ญ. ปนัสยำ วงศ์ชัย
41 15115 ด.ช. อรรถพล บุญยง
42 15165 ด.ช. อดุลวิทย์ บุตรวัน
43 15168 ด.ช. ปฐวีย์ อยู่สถิตย์
44 15171 ด.ช. กรณพัฒน์ ยอเมย
45 15172 ด.ช. ณัฐนนท์ ผกำแก้ว
46 15173 ด.ญ. นัทธมน สุภำพละ
47 15481 ด.ช. ณัฐภูมิ ญำณะเคร่ือง
48 15780 ด.ช. พิพัฒน์ มงคลวำที
49 15782 ด.ญ. ณัฐณิชำ หอมสำตร์
50 16178 ด.ช. จักรภัทร อรภักดี
51 16179 ด.ช. วงศ์รวิศ นิกรถำ
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14212 ด.ญ. กวินตำ ยำงงำม
2 14254 ด.ญ. เปรมมนัส วัยพฤกษ์
3 14256 ด.ช. กฤติน จงทอง
4 14366 ด.ช. ทัตเทพ ตันโชติช่วง
5 14368 ด.ช. สธิณัฐฏ์ พงษ์เวียง
6 14369 ด.ช. กฤตกร เกียรติสิริชัย
7 14373 ด.ช. วิวิธวินท์ ทวีสุข
8 14374 ด.ช. จิรวัฒน์ ฮวบประเสริฐ
9 14375 ด.ช. ทีปกร บุตรแก้ว
10 14376 ด.ช. ภูษิต วิรุฒวรกุล
11 14378 ด.ญ. กัลยณัฏฐ์ อ้อหอม
12 14379 ด.ญ. จันทกำนต์ โพธ์ิแก้ว
13 14380 ด.ญ. จิรภิญญำ แก้วเทียมบุตร
14 14381 ด.ญ. ชณัฐกำนต์ สมทบบำรมี
15 14382 ด.ญ. พรพรรษำ นำคนำรี
16 14384 ด.ญ. ณิชำนันท์ รอดผึ ง
17 14386 ด.ญ. เทเรซ่ำ กำร์เตว คริสเตนเซน
18 14389 ด.ญ. ศศินภำ ผ่องใส
19 14393 ด.ช. กฤติบุญ ภักดี
20 14395 ด.ช. จิรำยุ ดีเหียง
21 14396 ด.ช. ถกลเกียรติ ลิ มศฤงคำร
22 14398 ด.ช. กมลศักด์ิ บุตรค ำ
23 14400 ด.ช. ณัฐฏ์ปวี ศิริประสพ
24 14403 ด.ช. จิรำยุ แซ่เล้ำ
25 14404 ด.ญ. จีรพัฒน์ จิตรอ่ ำ
26 14405 ด.ญ. จุฑำทิพย์ เกิดบุญศรี
27 14407 ด.ญ. ชัญญำนุช กิจวัตร
28 14411 ด.ญ. พรชนก ฤทธ์ิคง
29 14433 ด.ญ. ณิชำกรณ์ เสือใจ
30 14436 ด.ญ. พนิตำพร หร่ังช้ำง
31 14441 ด.ญ. ศศิธร ทรัพย์แฝง
32 14444 ด.ญ. ศิรภัสสร สุขประเสริฐ
33 14452 ด.ช. ศิวกร ศรีสิริวิบูลย์ชัย
34 14458 ด.ช. ธนัญชัย ครูทอง
35 14699 ด.ญ. ชวิสำ อภิวัฒน์ตั งสกุล
36 15184 ด.ญ. รัชชำ ทรงทอง
37 15185 ด.ช. ภูมรินทร์ บรรณำกำร
38 15186 ด.ช. อภิชัย กรปรีชำ
39 15187 ด.ญ. เขมจิรำ ดวงศรี
40 15188 ด.ช. นนทิวัฒน์ สุทธิกำร
41 15189 ด.ช. ธนกฤต รัตนพรชัย
42 15190 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สมบูรณ์
43 15191 ด.ช. ศิรำภัทร บุญประเสริฐ
44 15192 ด.ญ. จริยำ มงคุณ
45 15193 ด.ญ. ณัฐณิชำ เกิดใจตรง
46 15194 ด.ญ. พรรณออน แซ่ตัน
47 15199 ด.ญ. ฑิฆัมพร สอนดำ
48 15480 ด.ญ. รวินท์นิภำ คินำสินธ์ุ
49 15512 ด.ช. เกียรติยศ ชูชัย
50 15528 ด.ช. นภนต์ สมทัด
51 15781 ด.ช. ปกรณ์ บุญพิทักษ์
52 15783 ด.ช. ณัฐชนน ลำยสุวรรณ
53 15784 ด.ญ. ปิยะมำส บุญอ่อน
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14226 ด.ญ. อริษฎำ พุฒศรี
2 14270 ด.ช. จักรภัทร เรืองขจร
3 14271 ด.ช. อัครินทร์ อยู่ศรี
4 14274 ด.ช. สรรเสริญ จันมำ
5 14448 ด.ช. ชัยพัชร์ พำนิชประสำทสิน
6 14449 ด.ช. ศุภชำติ ซิ มเจริญ
7 14462 ด.ญ. ณิชชำพัณณ์ พรมขอนยำง
8 14463 ด.ญ. ธัญชนก เส็งสมัคร
9 14468 ด.ญ. ณัฏฐ์กฤตำ ทองนุ่ม
10 14469 ด.ญ. วรกำนต์ จิตตรง
11 14470 ด.ญ. ศิริสุดำ สร้อยค ำ
12 14474 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ยิ มนวล
13 14476 ด.ช. จิรพัส ธีระวงศ์ไพศำล
14 14478 ด.ช. ธนกร หงทอง
15 14479 ด.ช. ธนภูมิ อ่องนก
16 14482 ด.ช. วัชพล เห็นสว่ำง
17 14484 ด.ช. กรณัฐฏ์ สุวรรณประเสริฐ
18 14486 ด.ญ. ขวัญจิรำ แสนอุดมพงศำ
19 14487 ด.ญ. ชญำนิศ แอ่มสำว
20 14490 ด.ญ. ณัฐณิชำ อุสำหะ
21 14494 ด.ญ. พรลดำ แซ่ตัน
22 14501 ด.ญ. จำรุวรรณ วงศ์ชัย
23 14544 ด.ญ. เอื องฟ้ำ รวยศิลป์ธรรม
24 14567 ด.ญ. กรปภำ อุ่นใจ
25 14569 ด.ญ. ศศิพิมล โสภำ
26 14572 ด.ญ. พัชญำภัคค์ สงวนทรัพย์
27 14574 ด.ญ. ภคพร ศิริพำนิช
28 14580 ด.ญ. พชรพร อินทอง
29 14694 ด.ญ. ปิยกมล ชัยประเสริฐ
30 14695 ด.ญ. ณัฐมน ขำวเอ่ียม
31 14696 ด.ช. กรวิชญ์ จันทร์บุญ
32 14697 ด.ญ. นลพรรณ ทองกัญญำ
33 14700 ด.ญ. อำรีรัตน์ พิทักษ์ศิษย์เจริญ
34 14843 ด.ช. รณกร พูนทวีสิน
35 15112 ด.ญ. ธยำนนท์ บุญมำ
36 15114 ด.ญ. ฐิติมำ วิญญำรักษ์
37 15146 ด.ญ. กนกพร หอมยำมเย็น
38 15175 ด.ญ. วรำรัตน์ พุกท่ำไม้
39 15176 ด.ญ. ธัญยธรณ์ ศรีสุข
40 15177 ด.ช. ธนำดล บุญช่วย
41 15178 ด.ช. ปองคุณ อนันต์อุปถัมภ์
42 15179 ด.ช. ณัฐกิตต์ เหมือนช้ำง
43 15180 ด.ช. พงษกร ชัยสีหำ
44 15181 ด.ญ. ณันฑิดำ แดงสิทธิชัยสกุล
45 15182 ด.ญ. ทิฆัมพร กล่ินหอม
46 15197 ด.ช. กฤชธัช จงเจริญ
47 15464 ด.ช. ปรินทร์ นิลรอด
48 15472 ด.ช. สุทธิเกียรติ ใจเย็น
49 15509 ด.ญ. ทักษวดี เจริญสุข
50 15510 ด.ญ. กัญญำวีร์ จุอ่อน
51 15732 ด.ญ. กัญญำณัฐ ตรีภพ
52 16254 ด.ญ. กัญญำณี มณีรัตน์
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