
ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 13696 ด.ญ. ณญำดำ ฉิมฉลอง
2 13697 ด.ญ. ณัฐชยำ ดวงแก้ว
3 13702 ด.ญ. สุธำสินี สินศิริ
4 13706 ด.ช. จิรภัทร เอ่ียมส ำลี
5 13714 ด.ช. เมธัส เหลืองประเสริฐ
6 13715 ด.ช. รัฐิกรณ์ เสมำ
7 13717 ด.ช. วิวัฒน์ชัย กิจสังสรรค์กุล
8 13720 ด.ช. อินทัช จิตรำนนท์
9 13722 ด.ช. ณภัทร นงษ์รัก
10 13730 ด.ช. ภำณุวัฒน์ บัวบำน
11 13742 ด.ญ. เพชรำภรณ์ รักงำม
12 13763 ด.ช. ภำกรณ์ นกทอง
13 13764 ด.ช. รพีภำส นุชนุ่ม
14 13776 ด.ช. กฤษติพัฒน์ เหล่ำวัฒนะไพศำล
15 13777 ด.ช. คณนำถ รักจรรยำบรรณ
16 13778 ด.ช. คณินภัทส์ ศรีสกุลกำญจน์
17 13779 ด.ช. ชำญวุฒิ สุวรรณพันชู
18 13782 ด.ช. ธเนศ กล่ินอุบล
19 13784 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ใจซ่ือ
20 13790 ด.ญ. คุณุตตรำ ทิพย์อุทัย
21 13792 ด.ญ. ณัฐชำ พุ่มเกษร
22 13795 ด.ญ. ณัฐวรำ ค ำเอก
23 13799 ด.ญ. ศตำยุ อ่ำวสุคนธ์
24 13802 ด.ช. กรกช รังสิมันต์
25 13809 ด.ช. พงศ์พัศ พรมท้ำว
26 13829 ด.ช. วิชยุตม์ หลวงศิลป์
27 13834 ด.ญ. กนกนำถ ฉัตรชำญมงคล
28 13836 ด.ช. รัชพล สมพงษ์
29 13837 ด.ช. ศุภกร บุญปลอด
30 13839 ด.ช. ปณชัย แก้วศรีโพธ์ิ
31 13840 ด.ญ. มนัสนันท์ แย้มสุวรรณ
32 13842 ด.ญ. พิจิตรำ จำลุย
33 13898 ด.ญ. พิชชำกร พูลช่ืน
34 13905 ด.ญ. ปวีณ์นุช ปล้องสวย
35 13911 ด.ญ. รุ่งไพลิน ม่ันนุช
36 14025 ด.ช. กำณฑ์ฆเนศ บุตรค ำ
37 14027 ด.ญ. กชพร ดอกพรม
38 14031 ด.ญ. ปภัสรำภร ศรสินชัย
39 14033 ด.ช. ตรีชนำกำนต์ สกุลณี
40 14035 ด.ญ. แก้วใจ เพียรกิจ
41 14037 ด.ญ. เปรมิกำ เช่ียวชำญ
42 14039 ด.ญ. เบญญำภำ เรืองหิรัญวนิช
43 14231 ด.ญ. ตรีรินทร์ กฤตบุญพงศ์
44 14235 ด.ญ. พิชชำวรีย์ ศิลปรัตน์
45 14236 ด.ช. จิตวิสุทธ์ิ บุญทองสุข
46 14668 ด.ญ. ธนวรรณ อยู่ฉิม
47 14671 ด.ช. พิเชษฐ์ รูปสม
48 14904 ด.ช. ถิรำยุส์ โปร่งจิต
49 14905 ด.ช. ณัฏฐพล สุทธิธรรมพูศิริ
50 15143 ด.ช. ภูรินทร์ ชวลิตบ ำรุง
51 15161 ด.ช. จักรพงษ์ นิโครธำ
52 15209 ด.ญ. ณกัญญำ สุขประเสริฐ
53 15830 ด.ญ. สุพิชญำ ฉำยภำค
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 13694 ด.ญ. กัลธิมำ ผิวอ่อน
2 13695 ด.ญ. จิดำภำ คงอินทร์
3 13698 ด.ญ. ธีรำพร สัมฤทธ์ิ
4 13699 ด.ญ. เบญญำภำ ยะนิล
5 13703 ด.ญ. ไหมทองจัน หว่อง
6 13707 ด.ช. ไกรวี เรืองจินดำ
7 13708 ด.ช. ณัฐดนย์ นุ่มแก้ว
8 13709 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
9 13710 ด.ช. ธนโชติ แก้ววิลัย
10 13711 ด.ช. ธนำธิป พูนประสิทธ์ิ
11 13712 ด.ช. ธีรภัทร ดวงภูมิเมศ
12 13713 ด.ช. นนทพัฒน์ เย็นใจดี
13 13716 ด.ช. วริศ สุทธิสินทอง
14 13718 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ ทองเปลว
15 13719 ด.ช. สุวพัชร ศรีวลีรัตน์
16 13721 ด.ญ. หทัยภัทร ผ่ำนอ้น
17 13723 ด.ช. ณัฏฐกัญจน์ สมณะ
18 13725 ด.ช. ธนกฤต โพธ์ิงำม
19 13726 ด.ช. ธนวัตน์ สว่ำงวงค์
20 13728 ด.ช. นันทวัฒน์ โพธ์ิภิขุ
21 13732 ด.ช. เพลินวำน จันทร์มำ
22 13733 ด.ช. ยุติธรรม สิลสมบัติ
23 13735 ด.ช. สรวิชญ์ ช่องวำรินทร์
24 13736 ด.ช. สิรวิชญ์ ช่องวำรินทร์
25 13737 ด.ญ. กัญชพร อินทร์พันธ์
26 13739 ด.ญ. ณัฐนิชำ ห้วยหงษ์ทอง
27 13740 ด.ญ. ณิชำ อ่องนก
28 13743 ด.ญ. ภูตำล เห็นสว่ำง
29 13744 ด.ญ. วรัญญำ น่ิมเนตร
30 13745 ด.ญ. อรพลิน เกษสง่ำ
31 13746 ด.ญ. ปวริศำ ดนตรี
32 13781 ด.ช. ธนำกร กรวิสุทธ์ิ
33 13818 ด.ญ. ฐิติมำ เช่ือถือ
34 13899 ด.ช. อัยกำร แซ่เหล่ียม
35 13908 ด.ญ. ชนันท์ธิพัฒน์ เซ่ียงจ๊ง
36 14019 ด.ญ. เฟิร์น สุวรรณศรี
37 14021 ด.ญ. ณัฐฎ์ณิชชำ เจริญจิตต์
38 14022 ด.ญ. วันวิสำ พันธ์ุภักดี
39 14026 ด.ญ. นัฐนันท์ นิลบดี
40 14232 ด.ญ. สุพิชชำ สุขติ
41 14533 ด.ญ. ธัญชนก สุวรรณประเสริฐ
42 14670 ด.ญ. ชนัญชิดำ หลีเกษม
43 14681 ด.ช. วรำกร จันทร์เปรม
44 14682 ด.ญ. อภิญญำ สง่ำเม่น
45 14833 ด.ช. วำยุพัทร ไทยสงเครำะห์
46 15144 ด.ช. ถมทอง ศิลป์เจริญ
47 15520 ด.ช. ชนินทร์ อยู่สถิตย์
48 15521 ด.ญ. สุธิดำ บุญอ่อน
49 15737 ด.ช. รัชพล จันทร์มี
50 15790 ด.ญ. จำรุพิชญำ กล่ินสุข
51 15791 ด.ญ. พิไลวรรณ จ ำรัสเรืองรอง
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 13748 ด.ช. กวิน อุ่นใจ
2 13750 ด.ช. จิรทีปต์ มณีรัตน์
3 13751 ด.ช. ณัฐธัญดร แช่มเล็ก
4 13752 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ศรีมงคลชัย
5 13753 ด.ช. ณัฏฐวี กล่อมจิตต์
6 13754 ด.ช. ธนกฤต แก้วสอำด
7 13755 ด.ช. ธนำธร กระจ่ำงแจ่ม
8 13756 ด.ช. ธนพัฒน์ เห็นประเสริฐ
9 13757 ด.ช. ธีรเดช พลขันธ์
10 13758 ด.ช. ธนทัต นิธำกร
11 13759 ด.ช. ประวันวิทย์ เผือกแผนงำม
12 13760 ด.ช. นนทพัทธ์ ประสม
13 13761 ด.ช. พีรภัทร์ ทองร้อยยศ
14 13762 ด.ช. พีรวิชญ์ ประสมทรัพย์
15 13765 ด.ช. อำชัช ย่ังยืน
16 13766 ด.ญ. ธัญชนก ขุนทอง
17 13767 ด.ญ. ธนพร แซ่เล้ำ
18 13768 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จนำกร
19 13769 ด.ญ. นพวรรณ ต้ันมณี
20 13770 ด.ญ. น้ ำหน่ึง ฮวดล้ิม
21 13771 ด.ญ. บุศก์น้ ำเพชร หิรัญรุจิรัตน์
22 13773 ด.ญ. พิชญำภำ เฮงนิรันดร์
23 13774 ด.ญ. ศุภัชชญำ แสงจันทร์
24 13775 ด.ญ. สุวัลยำ หมุ่ยเจริญ
25 13780 ด.ช. ณัฐภูมิ สำยบัว
26 13783 ด.ช. นุตประวีณ์ คงจร
27 13786 ด.ช. พชร นุชเครือ
28 13787 ด.ช. ภูริต ฝำเงิน
29 13831 ด.ญ. สิริลักษณ์ กุญชรินทร์
30 13832 ด.ญ. รมย์รวิน เสลำนนท์
31 13833 ด.ญ. ทักอักษร ทองอ่อน
32 13843 ด.ช. เปรมปุลิณร์ พัชรวีระรัชต์
33 13900 ด.ช. สุนิธิ แซ่หุ่น
34 14020 ด.ช. นริรินทร์ เช่ือมแช่ม
35 14029 ด.ช. ชำคริต ปรำงริน
36 14032 ด.ญ. อิสริศำ ตันวัฒนเสรี
37 14233 ด.ช. ธนำกร บุญมำ
38 14234 ด.ช. ภัสกร แซ่ตัน
39 14524 ด.ญ. วิจิตรำ หอมเขียว
40 14527 ด.ช. อธิภัทร ก ำเหนิดแจ้ง
41 14528 ด.ญ. กมลวรรณ จิตต์เจริญ
42 14529 ด.ญ. ชุนิลทิตย์ พุ่มสติ
43 14530 ด.ช. วัชรำสน์ ศรีสุข
44 14666 ด.ช. พลกฤต อุดมสุข
45 14667 ด.ช. ภัทรกฤต เพียงน้ัน
46 14672 ด.ญ. พิชชำ ศรีทัต
47 14674 ด.ช. สุธินันท์ มีเย็น
48 14678 ด.ญ. วำรีกำนต์ ขำวผ่อง
49 14680 ด.ญ. กรวรินทร์ แซ่ตัน
50 14906 ด.ญ. บันฑิตำ บุญรังษี
51 15210 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ โสภำวันดี
52 16185 ด.ช. ณภัทร สหพิบูลย์ชัย
53 16186 ด.ช. จักรพรรดิ สหพิบูลย์ชัย
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล
1 13323 ด.ช. วัธนกฤต แซ่ด่ำน
2 13788 ด.ช. หรัณย์ แซ่เล้ำ
3 13789 ด.ญ. กัญญำณัฐ แย้มส ำรวล
4 13791 ด.ญ. ชินัญญำ ศรีสุวัฒโนทัย
5 13793 ด.ญ. ณัฐณิชำ จำรุประกำศ
6 13794 ด.ญ. ณัฐพร วีระกุล
7 13796 ด.ญ. เบญจรัตน์ โพธ์ิล้อม
8 13797 ด.ญ. ภัทรำพร แผ่นทอง
9 13798 ด.ญ. ณัฐฑิชำ ค ำจู
10 13800 ด.ญ. ศิรดำ สุถำพร
11 13801 ด.ญ. อธิชำ วอนเพียร
12 13803 ด.ช. จิรวัฒน์ หวันน้อย
13 13804 ด.ช. ณฐนนท์ กล่ินปรำกฎ
14 13806 ด.ช. ธเนศ บ่อเงิน
15 13810 ด.ช. พัธระพล พิสลยบุตร
16 13812 ด.ช. วิศำล ปำนกลับ
17 13813 ด.ช. ศุภกร เกียรติสิริชัย
18 13817 ด.ญ. กมลวรรณ ทองแจ่ม
19 13819 ด.ญ. ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
20 13821 ด.ญ. นิชำ ค ำวัตร
21 13822 ด.ญ. พนำรัตน์ แก้วเทพ
22 13824 ด.ญ. เรือนขวัญ ช้ำงลอย
23 13825 ด.ญ. วรินทร เกลำโคกสูง
24 13828 ด.ญ. อำรยำ รอดขำว
25 13858 ด.ช. พุฒิสรรค์ วัยพฤกษ์
26 13902 ด.ช. ณัฐกำนต์ ศรีสวัสด์ิ
27 13903 ด.ญ. สุภัสสณัฐฏ์ ประจ ำเขตต์
28 14034 ด.ช. ณัฐสิทธ์ิ ภักดี
29 14036 ด.ช. เตชทัต เจริญจิตต์
30 14042 ด.ญ. ญำริดำ สมศรี
31 14531 ด.ญ. นิชำดำ พิทักษ์ศิษย์เจริญ
32 14534 ด.ญ. นัดตะวัน อนุตรปรีชำวงศ์
33 14669 ด.ช. หฤษฎ์ โสดำดี
34 14673 ด.ญ. สุภัชส์ศวีร์ คงสินธ์ุ
35 14675 ด.ญ. พรประภำ ชนะอินทร์
36 14676 ด.ช. ปรมินทร์ ข ำละเอียด
37 14832 ด.ญ. กรกนก โพธำรัตน์
38 14908 ด.ญ. กัญญำณัฐ แก้วด ำ
39 14909 ด.ญ. ธนิฏฐำ วงศ์อินทร์
40 14910 ด.ช. เมตไตรยะ จรรยำพงษ์
41 15212 ด.ช. สุวินัย เหล่ียมวงษ์
42 15213 ด.ช. คติพจน์ นุชย้ิมย่อง
43 15214 ด.ญ. พรปวีณ์ ครองธรรม
44 15215 ด.ช. อิทธิพัทธ์ รักมิตร
45 15216 ด.ญ. อริสรำ บุญล้อ
46 15522 ด.ช. วศิน ทองเจริญ
47 15523 ด.ช. ศิวำภัทร พงษ์พัว
48 15524 ด.ช. วีรพัฒน์ ทองมำ
49 15731 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ใจแก้ว
50 15792 ด.ญ. กัญญำณัฐ ทรัพย์เย็น
51 15829 ด.ญ. ปภำวรินท์ ก ำแพงแก้ว
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