
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14060 ด.ช. จิรภัทร ท่ังจันทร์
2 14062 ด.ช. ชนกันต์ิ กลับน่ิมเจริญสุข
3 14063 ด.ช. ชนกำนต์ คุณสุวรรณ์
4 14066 ด.ช. กันย์ณพัชร วิเชียรปรำกำร
5 14073 ด.ช. สถิตคุณ วงษ์บุญตรี
6 14076 ด.ช. สุวำ ยืนยง
7 14080 ด.ญ. ญำษิดำ สังฆคุณ
8 14084 ด.ญ. ปริญำพัทร แพงแก้ว
9 14089 ด.ญ. ศำญำ บุญชูวงศ์
10 14095 ด.ช. ชิณุวิชญ์ กล่ันบุศย์
11 14096 ด.ช. ณัฐฏ์ชญำชัช ศิริประสพ
12 14099 ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย
13 14101 ด.ช. ผดุงวิทย์ แสงทอง
14 14104 ด.ช. พลวัฒน์ ศรีธวัช ณ อยุธยำ
15 14106 ด.ช. วัชรำกร ทรงสวัสด์ิชัย
16 14108 ด.ช. ศิรชัช พิมพ์ตรำ
17 14110 ด.ช. สิทธินนท์ ค ำกองแก้ว
18 14111 ด.ช. สิรวิชญ์ สมเขำใหญ่
19 14112 ด.ญ. กชกร เศรษฐศักดำศิริ
20 14114 ด.ญ. ณดำ สุขธนำภิวัฒน์
21 14120 ด.ญ. ปริญำภัทร ต้ังจิตรมณีศักดำ
22 14125 ด.ญ. วรรธนภรณ์ ล้ีวัฒนำไพศำล
23 14128 ด.ช. จอมทัพ สุขศรี
24 14130 ด.ช. ณัฐภัทร นำคโขนง
25 14131 ด.ช. ต้นกล้ำ สกุลสัตตบุษย์
26 14136 ด.ช. ปรีดำ วรพิทักษ์กุล
27 14140 ด.ช. รัชพล ปัญญำภณ
28 14145 ด.ช. สรศักด์ิ แก่นน้อย
29 14150 ด.ญ. ณภัทรำรัตน์ ง่วนกิม
30 14154 ด.ญ. ธัญภรณ์ พัวพันธ์พงษ์
31 14172 ด.ช. พงศภัค มีเนียม
32 14177 ด.ช. สุวรุจ ก ำเหนิดดี
33 14181 ด.ญ. กรวรรณ สหพิบูลย์ชัย
34 14182 ด.ญ. จิรภัทร ม่ันแก่น
35 14204 ด.ช. พัสกร แย้มพุ่ม
36 14205 ด.ช. พิทยุตม์ จิรกิตต์ิพิภพ
37 14209 ด.ช. วิชญ นิยมวงษ์
38 14213 ด.ญ. จิรนันท์ ไตรอำนนท์
39 14219 ด.ญ. ปณพร ฉุยเนย
40 14221 ด.ญ. ปัณพร สุจริต
41 14266 ด.ช. รณกฤต โพธำรัตน์
42 14277 ด.ญ. ณัฐริดำ พุทธำ
43 14278 ด.ญ. ศรัญย์รักษ์ เขียวอ่ิม
44 14281 ด.ญ. สิริกำญน์ ทิฆัมพรเพริศ
45 14282 ด.ญ. พิชญธิดำ โคตรโสภำ
46 14508 ด.ช. วีรวิชญ์ ด่ำนปำน
47 14517 ด.ญ. วรรณิดำ นุชวงค์
48 14520 ด.ญ. ปวีรญำ ย้ิมเชิง
49 15160 ด.ญ. จำรุพร วงศ์สกุล
50 15200 ด.ช. ณฐกร พันธ์ุรัศมีทอง
51 15205 ด.ช. ธนภัทร มหำชนะวงศ์
52 15513 ด.ญ. วิภวำนี โชคสมกิจ
53 15514 ด.ญ. กำนต์วำรีย์ ดนัยช่ืนกมล
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14072 ด.ช. ศตำยุ ย่ิงอนุรักษ์วงค์
2 14119 ด.ญ. ปัณณธร เท่ียงทัศน์
3 14126 ด.ญ. ศิรภัสสร โสภำ
4 14129 ด.ช. ณฐกร บุญบ ำรุง
5 14153 ด.ญ. ธนพร ลิขิตวรำงกูร
6 14155 ด.ญ. นภัสวรรณ สุโขทัย
7 14159 ด.ญ. รินรดำ หลวงศิลป์
8 14165 ด.ช. ธนกร มำรอด
9 14170 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ฉำยเงำ
10 14176 ด.ช. สุทธิพงศ์ โพธิบุตร
11 14184 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ นวลอินทร์
12 14187 ด.ญ. บุญนิธย์ ชัยวงษ์
13 14190 ด.ญ. ภัณฑิรำ คงสวัสด์ิ
14 14193 ด.ญ. สรันพร วีระวงษ์
15 14200 ด.ช. ธัชชัย ศรีสิริวิบูลย์ชัย
16 14208 ด.ช. วชิรขวัญ ยมศรีเคน
17 14215 ด.ญ. ชุติกำญจน์ สิทธิกำร
18 14225 ด.ญ. สวิชญำ ชูช่ืนมำนะกิจ
19 14228 ด.ญ. ฐิวำกรณ์ แก้วผลึก
20 14273 ด.ญ. นวพร เถียรประภำกุล
21 14276 ด.ญ. วรพิชชำ โสตทิสง
22 14512 ด.ช. นพณัฐ บุญเปรม
23 14515 ด.ช. ปริญวัฒน์ ทองขำว
24 14518 ด.ช. สหกฤษ ถวิลวัฒนกิจ
25 14519 ด.ช. วรพล บรรณำกำร
26 14522 ด.ญ. กรชนก คะชำยุทธ
27 14683 ด.ช. ธรำธำร ทองดี
28 14841 ด.ญ. อิสรำภรณ์ อยู่สถิตย์
29 14847 ด.ญ. นัชชำ ปูนจีน
30 14911 ด.ญ. วรรณวนัช รัตนสิริวัฒนกุล
31 14912 ด.ช. พงศ์ปณต ลือสถำน
32 14914 ด.ช. รัฐศำสตร์ เล้ำเจริญฤทธิกุล
33 14915 ด.ญ. ชุตินัธ จันทร์ไพโรจน์
34 14916 ด.ช. ธนกฤต โศภณพิมลสิริ
35 14917 ด.ช. ปรเมษฐ์ งำมทรัพย์
36 14919 ด.ช. ธีร์ภพ ใจจริง
37 14920 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ง่วนกิม
38 14922 ด.ญ. ณัฐณิชำ เอ้ือวิทยำ
39 14923 ด.ญ. จันทิมำ สีทอง
40 14924 ด.ช. ถิรวุฒิ รอดเทภัย
41 14925 ด.ญ. ธันย์ชนก ภู่สมบูรณ์
42 14926 ด.ช. อัศวกรณ์ มิลินเบญญำทัศน์
43 14930 ด.ญ. ภัทรนันท์ ตรีธวัช
44 14932 ด.ช. สุนธวำ สินสุข
45 15202 ด.ช. รพีภัทร มำเนียม
46 15515 ด.ช. ก้องกวี ไผทฉันท์
47 15516 ด.ญ. พัทธ์ธีรำ ศรีลำค ำ
48 15730 ด.ญ. ศรินทร์ทิพย์ ใจแก้ว
49 15785 ด.ญ. ศศิกำญจน์ เกล็ดล้ิน
50 15786 ด.ญ. ภคพร ผ่องใส
51 16183 ด.ช. พงศกร แสงจันทร์
52 16184 ด.ช. กัณตพัฑน์ เพ็งจันทร์
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14057 ด.ช. กฤตภำส สุภำพงษ์
2 14059 ด.ช. คณิศร ล้ิมจ้อย
3 14061 ด.ช. จีระศักด์ิ เล็กซุง
4 14064 ด.ช. ชัยวัฒน์ โพธ์ิรมย์
5 14065 ด.ช. ณัฐฎ์ธสรร เกษณีย์บุตร
6 14067 ด.ช. ธิติพัทธ์ ทัดไท
7 14068 ด.ช. ธีรภัทร สุขสวัสด์ิ
8 14071 ด.ช. ฤทธิเดช แจ่มใส
9 14074 ด.ช. สมพร กองแก้ว
10 14077 ด.ช. อมรศักด์ิ ทองอ่ิม
11 14079 ด.ญ. จิรำณัฏฐ์ ชิตนันท์บัณฑิต
12 14081 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ สัตย์ซ่ือ
13 14083 ด.ญ. ธิติมำ นิลค ำ
14 14085 ด.ญ. ปำณิสรำ จิตบุญ
15 14086 ด.ญ. พิชดำรัตน์ อุ่มมล
16 14088 ด.ญ. รวิภำ ละอองส ำลี
17 14090 ด.ญ. อภิชญำ โพธ์ิบุตร
18 14093 ด.ช. ชยำนนท์ บัวทอง
19 14094 ด.ช. ชัชนนท์ ทรงเจริญ
20 14097 ด.ช. ณัฐพล ศรีพลำย
21 14098 ด.ช. ธนดล โลแพทย์
22 14115 ด.ญ. ณภัทร สุขเป่ียม
23 14121 ด.ญ. ปำลิตำ อรภักดี
24 14167 ด.ช. ธรรมรัตน์ คูณสำยแสง
25 14183 ด.ญ. ชญำดำ พุกวัฒนะ
26 14196 ด.ช. เจษฎำภร ปลอดยอดย่ิง
27 14198 ด.ช. ทัพฟ้ำ ผำนำค
28 14201 ด.ช. ชัชนนท์ ดำระดะ
29 14202 ด.ช. ธีรดนย์ หำไชย
30 14203 ด.ช. นันท์นภัส อ่วมแก้ว
31 14206 ด.ช. พิสิทธ์ิ ขุนณรงค์
32 14210 ด.ช. ศรัน บุตรเพ็ชร
33 14211 ด.ช. อนุสิษฐ์ิ หงษ์ประเสริฐ
34 14216 ด.ญ. ณัฏฐณัณร์ แดงประเสริฐ
35 14218 ด.ญ. ณัฐนิชำ ฉิดจันทร์
36 14223 ด.ญ. มุกตะวัน แดงพร้อม
37 14224 ด.ญ. เรวดี ทัศมำลี
38 14229 ด.ช. พงศำ ภู่สอน
39 14255 ด.ช. สุกลวัฒน์ พูลสวัสด์ิ
40 14258 ด.ญ. ปัญจะรี หวันน้อย
41 14259 ด.ญ. ปำระมี หวันน้อย
42 14260 ด.ช. ยศพัทธ์ เสลำคุณ
43 14507 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สีนวล
44 14509 ด.ช. รรรรร ลูกนก
45 14510 ด.ญ. เอมวิตรำ เชียงกำ
46 14523 ด.ช. ยศกร รอดชีวิต
47 14545 ด.ช. สุวิจักษณ์ ม่วงม่ังมี
48 14684 ด.ญ. วีนำ หิรัญสถิต
49 14685 ด.ช. สรวิชญ์ ศรีจันทร์ทรำ
50 14840 ด.ช. ณัฎฐ์พชร ศริวัฒน์
51 15517 ด.ช. ธนินท์ สิงคำน
52 15518 ด.ช. วีรพงศ์ ทองมำ
53 15788 ด.ญ. กัลยรัตน์ แหยมถนอม
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 14102 ด.ช. พงศพัศ เชิดชู
2 14103 ด.ช. พรรษวุฒิ วงษ์ศิลป์
3 14105 ด.ช. วรกร เต้ียมเครือ
4 14109 ด.ช. ศุภวัฒน์ มังกะโรทัย
5 14116 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ วงษำ
6 14122 ด.ญ. พำฝัน จิตร์บุญ
7 14123 ด.ญ. พิยดำ บุตรแก้ว
8 14124 ด.ญ. รัตนำกร สุจริต
9 14127 ด.ช. คณพศ คินำสินธ์ุ
10 14132 ด.ช. ธนวัฒน์ วงษ์ศรีเสมำ
11 14135 ด.ช. ปฐพี บุญแก้ว
12 14137 ด.ช. ปรียวิทย์ พุมแพง
13 14138 ด.ช. มงคล ไชยสงเครำะห์
14 14139 ด.ช. มนัสนนท์ ทองค ำ
15 14141 ด.ช. วิศรุฬห์ บุญล้อ
16 14144 ด.ช. สรวิศ สมมิตร
17 14147 ด.ญ. กัณฑิมำ ดำรำวุฒิมำประกรณ์
18 14148 ด.ญ. จิดำภำ ฉินสุขสกุล
19 14151 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ จ ำได้
20 14152 ด.ญ. ทักษพร แผ้วพรำยงำม
21 14156 ด.ญ. ปริมญำกำญ บัวบำน
22 14157 ด.ญ. พนิดำ พิศพันธ์
23 14160 ด.ญ. ภูษณิศำ รอดฟ้ำ
24 14161 ด.ญ. อภิชญำ อนันต์ธนำกร
25 14163 ด.ช. จิรัฏฐ์ ผุงจิรำรุ่งเรือง
26 14164 ด.ช. ทิวำกร สุขศรี
27 14168 ด.ช. ปิติภัทร สุทธิพันธ์
28 14171 ด.ช. พงศธร เช้ือบุญ
29 14173 ด.ช. พิชญุตม์ ตังคชำลำกุล
30 14189 ด.ญ. พรลภัส คูสกุลกำญจน์
31 14191 ด.ญ. รุ้งรดำ ว่องพำนิช
32 14192 ด.ญ. ลดำวัลย์ หลวงศิลป์
33 14195 ด.ช. กัณตชำติ ปุ่นแย้ม
34 14214 ด.ญ. จิรำภรณ์ สุขประเสริฐ
35 14246 ด.ญ. จุฑำมำศ เซ่ียงจ๊ง
36 14261 ด.ช. พัทธดนย์ ตันมงคลกำญจน์
37 14265 ด.ช. ศักรินทร์ ชุนฟ้ง
38 14268 ด.ช. พิรุณฤทธ์ิ แสนสุข
39 14513 ด.ช. ภูมิรวิทย์ สินเจริญสุท
40 14514 ด.ญ. นัฐชำวดี วงษ์อัยรำ
41 14516 ด.ญ. ธัญพร บัวสอน
42 14686 ด.ญ. ณิชญำภรณ์ ล้ ำเจริญทรัพย์
43 14687 ด.ญ. หน่ึงฤทัย ประทักษ์กุลวงศำ
44 14688 ด.ช. ธีรภัทร อ่ิมทรัพย์
45 14933 ด.ช. ศรัณณ์ธัชช์ วงศำโรจน์
46 14934 ด.ญ. ณิชำมน นนท์ชำลี
47 15204 ด.ช. ชัยธวัช ประเสริฐแก้ว
48 15519 ด.ช. วิทวัส พัดช่ืน
49 15787 ด.ช. วิสิษฎ์ คุ้มวงษ์
50 15789 ด.ญ. รมย์ธีรำ แสงสว่ำง
51 16003 ด.ช. ศิวกร เสนำจอหอ
52 16181 ด.ช. ภัทรพล สหพิบูลย์ชัย
53 16182 ด.ช. ปัณณธร ศักด์ิสิทธิวงศ์
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