
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 13083 ด.ช.อภิชำ สหพิบูลย์ชัย

2 13091 ด.ช.ปรเมศวร์ นำคขะโหนง

3 13094 ด.ช.รัฐกร สุจริต

4 13096 ด.ช.วิชยุตม์ เหลืองประเสริฐ

5 13103 ด.ญ.ณัฐฐิญำ สัจจรักษ์วัฒนำ

6 13111 ด.ญ.รัตติยำภรณ์ เสมำ

7 13116 ด.ญ.อรวรำ แสงทอง

8 13124 ด.ช.ธนัท แสงสว่ำง

9 13125 ด.ช.ธรำธร พรหมชนะ

10 13130 ด.ช.เพรียวพันธ์ุ จันทร์มำ

11 13168 ด.ช.สุกัลป์ ลำยจ ำปำ

12 13186 ด.ญ.หน่ึงฤทัย เศรษฐศักดำศิริ

13 13189 ด.ญ.อัญชิสำ แป้นเครือ

14 13190 ด.ช.กันตพงศ์ สุทธิสินทอง

15 13191 ด.ช.กันตพิชญ์ สุทธิสินทอง

16 13201 ด.ช.พันธวีร์ นำคนำรี

17 13202 ด.ช.ภคทัต อำรมย์สุขโข

18 13212 ด.ญ.พรพิมล พลบูรณ์

19 13213 ด.ญ.พัชริดำ พ่ึงเมือง

20 13214 ด.ญ.ภัทรำพร ภู่ภักดี

21 13229 ด.ช.ธนกร ช่ืนหุ่น

22 13235 ด.ช.นเรศ สุระกิจ

23 13240 ด.ช.อนุชำ สุวรรณนัจศิริ

24 13251 ด.ญ.พิชชำภำ คงเปล่ียน

25 13271 ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

26 13456 ด.ช.ศรัณย์ จุลกะ

27 13458 ด.ญ.ณัฐณิชำ คุณสุวรรณ์

28 13906 ด.ช.เอทัส เพ่ิมสำย

29 13931 ด.ญ.อรัฐษร เล้ำเจริญฤทธิกุล

30 14657 ด.ช.วีรำพัชญ์ สวัสด์ิสูงเนิน

ด 14661 ด.ช.พงศกร ผิวที

32 14848 ด.ช.วณัฐพงศ์ ดวงสุวรรณ์

33 14889 นำยดนุสรณ์ วิฑูรย์

34 15229 ด.ช.ธณัฐกรณ์ เลำหวิชิตศักด์ิ

35 15797 ด.ช.อัจฉริยะ ศรีจันทร์

36 15798 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ปลำอ่อน

37 15799 ด.ญ.กุลมณี ค ำทิพย์

38 16006 ด.ญ.นันท์นภัส สุริยะยรรยง
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ช่ือ - สกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 15

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 16 - 
เลขท่ีสุดท้าย



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12782 ด.ช. ภำคภูมิ วสุธำอุดมทรัพย์

2 13082 ด.ช. ก้ำวกิตติ อนันต์สุข

3 13085 ด.ช. ชุตินันท์ โพธ์ิแก้ว

4 13087 ด.ช. ธนกร ประเสริฐศักด์ิ

5 13090 ด.ช. ธเนศ แก้วพรำยตำ

6 13092 ด.ช. ภควัต เฉยดี

7 13097 ด.ญ. กรกวี มังกะโรทัย

8 13099 ด.ญ. กุลจิรำ แก้วเลิศดิลก

9 13100 ด.ญ. จำรวี วงษ์จีน

10 13101 ด.ญ. ชนกนันท์ นิลบัว

11 13107 ด.ญ. นิจกำนต์ เห็นสว่ำง

12 13110 ด.ญ. มุกดำมำศ เจตสิกทัต

13 13112 ด.ญ. รุจิกร พ่ึงไทย

14 13115 ด.ญ. อนุธิดำ เหล่ำคงถำวร

15 13118 ด.ช. ณฐนน กิจวัตร

16 13119 ด.ช. กันตชำติ ใจงำม

17 13121 ด.ช. ธนกร บุญชม้อย

18 13122 ด.ช. ธนกฤต โชคประสิทธ์ิ

19 13123 ด.ช. ธนวัฒน์ จิตรำนนท์

20 13126 ด.ช. ธีรพล ผลกล่ ำ

21 13132 ด.ช. วีรภัทร ม่วงอ่อน

22 13133 ด.ช. ศุภกร อันศรีแก้ว

23 13134 ด.ช. อนวัช เห็นประเสริฐ

24 13137 ด.ญ. ชลิดำ ป้องสุ

25 13138 ด.ญ. ชำมำณัฎฐ์ ด้วงเดช

26 13139 ด.ญ. ซำศิกำญ บัวบำน

27 13143 ด.ญ. นลินทิพย์ กำระเกตุ

28 13166 ด.ช. ภำนุพงศ์ แก้วมงคล

29 13172 ด.ญ. กิตติมำ มณีรัตน์

30 13226 ด.ช. ทินกฤต แกมไทย

31 13233 ด.ช. ธำดำ ล้ิมศฤงคำร

32 13237 ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

33 13242 ด.ญ. เกศิณี สุขแจ่ม

34 13245 ด.ญ. ทิพรัตน์ บุญมำ

35 13453 ด.ญ. นันฒิญำ ล้ิมศฤงคำร

36 15530 ด.ญ. พัชรลดำ เจริญสุข

37 15531 ด.ช. พงษ์เพชร โวทวี

38 15532 ด.ช. ธนพนธ์ สุริพัฒน์

39 15800 ด.ช. ยศสรัล นิยมไทย

40 15802 ด.ช. ภำณุวิชญ์ ศรีธรรมรงค์

41 15806 ด.ช. นันทฉัตร มุสิกวัตร

42 15817 ด.ช. ภูเบศ สืบศักด์ิ

43 15818
ด.ญ. ศรีภ
กำญจน์

ศรีสังวร

44 15819 ด.ช. กันตินันท์ ทรัพย์เย็น

45 15820 ด.ช. ศิริศักด์ิ รัตนวร

46 15824 ด.ช. ภำคภูมิ ทองอร่ำม

47 15997 ด.ช. ธนำ นนทำรักษ์
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ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 26 -

เลขท่ี สุดท้าย



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12752 ด.ญ. รติมำ พงษ์อัคคศิรำ

2 13142 ด.ญ. นภัสปภำ โหมดตำด

3 13144 ด.ญ. เบญจวรรณ พ่วงแพ

4 13147 ด.ญ. ปำณิตำ ทองเสง่ียม

5 13149 ด.ญ. แพรวำ ถิรจรัสปรีดำ

6 13152 ด.ญ. วีรลักษณ์ ทองบำง

7 13153 ด.ญ. อัญชิษฐำ เอดำสัย

8 13157 ด.ช. ชัชเชำวลิตร ทองคูณ

9 13158 ด.ช. ชินกฤต ผลสุข

10 13159 ด.ช. ณฐกร อ่ ำแจ่ม

11 13165 ด.ช. พีรภัทร สัมฤทธ์ิ

12 13169 ด.ช. อรรถโกวิท หม่ืนปรำบ

13 13170 ด.ช. อรรถวิทย์ รู้ทัน

14 13176 ด.ญ. ณิชนันท์ นันทบุญญฤทธ์ิ

15 13177 ด.ญ. ณีรนุช พันแจ่ม

16 13179 ด.ญ. บุญธิชำ อังกุรรัชต์

17 13180 ด.ญ. ปรำณี เซ่ียงเห็น

18 13183 ด.ญ. วริยำ เวชสวรรค์

19 13184 ด.ญ. วิลำสินี อำดปักษำ

20 13185 ด.ญ. สุธำสินี ใจม่ัน

21 13187 ด.ญ. อภิสรำ ชูบูระ

22 13188 ด.ญ. อริศรำ สุวรรณประเสริฐ

23 13227 ด.ช. จิรพัส สีลำงำม

24 13234 ด.ช. ธีรวัฒน์ คงทอง

25 13238 ด.ช. ภำนุวัชร ปูนจีน

26 13239 ด.ช. สุเมธ ไม้ทองงำม

27 13244 ด.ญ. ณิชกำนต์ มุทำธร

28 13247 ด.ญ. ธัญญำ รุ่งเรืองย่ังยืน

29 13249 ด.ญ. นัฐนิชำ วงษ์อัยรำ

30 13255 ด.ญ. วิลำสินี สีลำงำม

31 13260 ด.ญ. อภัสนันท์ ฤทธ์ิชัยสงค์

32 13445 ด.ช. นัฐพล ตุ๊ไซร

33 13449 ด.ญ. ณัฐิดำ หิรัญรุจิรัตน์

34 13450 ด.ช. กันต์ธร โชคปลอด

35 13863 ด.ช. ไรวินท์ เรืองจินดำ

36 13928 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สวัสดี

37 13930 ด.ช. ภำนุเดช บุญเสนันท์

38 14339 ด.ญ. ธนพร ม่วงน้อย

39 14340 ด.ญ. อภิญญำ บุญมำ

40 14890 ด.ช. นนทภูมิ พงษ์หัตถำศิลป์

41 15801 ด.ช. พิสิษฐ์ กองสอน

42 15803 ด.ญ. กันต์ธิดำ ฮวดล้ิม

43 15804 ด.ช. เกียรติกุล กลมมน

44 15805 ด.ช. ธีรพงศ์ ว่องวุฒิอนันต์

45 15807 ด.ญ. กนกอร กลสรร

46 15823 ด.ช. นพดล เจริญจิตต์

47 16004 ด.ญ. อภิชญำ เช้ือสำยสิทธ์ิ
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ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 26 -

เลขท่ี สุดท้าย



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 13192 ด.ช. ชัชนันท์ รุ่งโลหะเรืองรอง

2 13199 ด.ช. ประภัสกร ไตรพันธ์

3 13200 ด.ช. พงศพัศ แคนคอง

4 13203 ด.ช. ภำณุพงศ์ เกิดไทยดี

5 13206 ด.ช. อำณกร วิศวงษ์

6 13211 ด.ญ. บุณฑริก พ่วงทอง

7 13217 ด.ญ. เมธปิยำ วัดพ่วง

8 13220 ด.ญ. สิทธิสินี ม่วงเจริญ

9 13222 ด.ญ. สุภัสสร เซ่ียงเห็น

10 13223 ด.ญ. สุภำพร น้ ำใจสุข

11 13224 ด.ญ. อัลทำช่ำ สกุลณำ

12 13232 ด.ช. ธรณินทร์ อร่ำมวัตร์

13 13246 ด.ญ. ธมลวรรณ พลพิทักษ์

14 13256 ด.ญ. ศิริมำศ ธะธรรมดี

15 13451 ด.ช. พิชญุตม์ ม่ันเร่ือง

16 13455 ด.ช. วิศวะ มุสิกำ

17 13457 ด.ญ. ณัฐชยำ ล้ินจ่ี

18 13462 ด.ช. อรรถพล จงประเสริฐ

19 13868 ด.ญ. ศศิกร รงค์ลอย

20 13924 ด.ญ. รมิดำ แสงอรุณ

21 13938 ด.ช. ศิรพัฒน์ น้ ำใจสุข

22 13941 ด.ช. วรวัฒน์ เทวรักษ์

23 13943 ด.ช. จิตเกษม มีชำญ

24 14015 ด.ญ. สุวิมล อ่วมเกิด

25 14342 ด.ช. ธนวัฒน์ พังซำ

26 14343 ด.ญ. ปภำพินท์ ชูมินทร์

27 14659 ด.ช. ภีมรพัทธ์ ทองแพง

28 14892 ด.ญ. สุภมำส ทันจิตต์

29 14893 ด.ญ. กิติญำดำ ชมเดือน

30 14894 ด.ช. ปิติภัทร แก้วสะอำด

31 15233 ด.ช. อชิรวิชญ์ บุญล้อ

32 15808 ด.ช. จิรำวัฒน์ โปสยำภูมิพัฒน์

33 15809 ด.ช. พงศกร พุกเงิน

34 15811 ด.ช. จักรพงศ์ นิยมแย้ม

35 15812 ด.ช. รัฐภูมิ เซ่ียงฉี

36 15813 ด.ช. พัชรพล รัตนำนุกูล

37 15814 ด.ญ. ภัทรำภำ บุญบ ำรุง

38 15816 ด.ช. วรชิต วิชเดช

39 15821 ด.ญ. ณปภำ ใจตรง

40 15822 ด.ช. นรำธิป จุ้ยเสียงเพรำะ

41 16213 ด.ช. วำยุ โต๊ะสกุล
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ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียน กลุ่ม A
เลขท่ี 1 - 25

นักเรียน กลุ่ม B
เลขท่ี 26 -

เลขท่ี สุดท้าย


