
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12735 ด.ญ. ณัฐธิดำ วันนิยม

2 12756 ด.ช. วชิรวิทย์ วงหำจักร์

3 12761 ด.ช. ศุภกฤต พัฒนจันหอม

4 12768 ด.ญ. จำรุกร กุญชรินทร์

5 12774 ด.ญ. ธนพร เฮงฮู้

6 12779 ด.ญ. พรสิริ กันค ำ

7 12781 ด.ญ. ภัคจิรำ จันทร์พับ

8 12783 ด.ช. ปกรณ์ยศ มำนะกิจไพบูลย์

9 12784 ด.ช. เลอมำน แก้วเงิน

10 12786 ด.ญ. วรรณวิสำข์ สถิตยำนุรักษ์

11 12800 ด.ช. เทวฤทธ์ิ แซ่ต้ัน

12 12816 ด.ช. วรินทร แก้วสอำด

13 12824 ด.ช. สิปปกร ลำยจ ำปำ

14 12835 ด.ญ. ทรำยเพชร วงษ์ไทย

15 12844 ด.ช. นวภัทร เสือคล้ำย

16 12856 ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ เสตะพันธ์

17 12882 ด.ช. ภูริภัทร์ ต้ังจิตรมณีศักดำ

18 12884 ด.ญ. มำริฐำ บุตรนำรำประเสริฐ

19 12886 ด.ญ. วิชิตำ อยู่บุญ

20 12887 ด.ญ. วรำทิพย์ ชุนฟ้ง

21 12895 ด.ญ. รัตนำวดี รัตนพรชัย

22 12913 ด.ช. ธนโชค น้ ำใจสุข

23 13074 ด.ช. พุทธิพงศ์ สำนัทฐิยะ

24 13078 ด.ช. ธิติกร ประทุมศิริ

25 13611 ด.ญ. ปำริชำต ลอยพโยม

26 13896 ด.ช. ปุริม ปัถวี

27 13945 ด.ช. ธนวัชร อ่ ำหนองโพธ์ิ

28 15234 ด.ช. ณชำนนท์ สุขประเสริฐ

29 15533 ด.ญ. ณหทัย แช่มเล็ก

30 15534 ด.ญ. ชัญญำ ทองผำโคทร

31 15537 ด.ช. พรหมจักรธร เง็กคลอย

32 15825 ด.ญ. อัครภำวัณฎ์ ทุยโทชัย

33 15826 ด.ญ. จิรนันท์ ทองดอนน้อย
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ช่ือ-นำมสกุล
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12383 น.ส.ธำรทิพย์ เกิดเขียว

2 12732 ด.ช. จิรำยุ ย่ิงอนุรักษ์วงค์

3 12739 ด.ช. ทัศน์ภูมิ ทองแจ่ม

4 12750 ด.ญ. รินรดำ เห็นสว่ำง

5 12751 ด.ช. โรจนพงษ์ คอมนันท์

6 12753 ด.ญ. รวินท์นิภำ จันทร์ตรี

7 12760 ด.ญ. อลิสลำ วอนเพียร

8 12763 ด.ญ. กนกวรรณ อุทชำ

9 12764 ด.ช. ก ำพล จักร์เพชร์

10 12770 ด.ช. ชุติมันต์ สุขเกษม

11 12773 ด.ช. ณัฐพล หงษ์ประเสริฐ

12 12778 ด.ญ. ประภัสสร ศำนติกำญจน์

13 12780 ด.ช. พศธัญญ์ ข ำเปล่ียน

14 12787 ด.ญ. ศิริพรรษำ อำโป

15 12790 ด.ช. สิรภพ รัดแดง

16 12792 ด.ญ. สุธินี ชูนำม

17 12799 ด.ญ. ณภัสนันท์ ภัทรพันธ์วิเชียร

18 12803 ด.ญ. ธัญวรรณ แก้วปำน

19 12815 ด.ช. วรำกรณ์ อนันตสุข

20 12818 ด.ญ. ศวัญญำ ใจชน

21 12821 ด.ญ. สโรชำ นุ่มแก้ว

22 12822 ด.ช. สุเมธ แช่มเล็ก

23 12825 ด.ช. หิรัญ เปล่ียนพุ่ม

24 12826 ด.ช. อนุสรณ์ ขวัญเมือง

25 12834 ด.ช. ณัฐภัทร ฉินทรงเกียรติ

26 12841 ด.ช. ธรำธิป ศรีสุวัฒโนทัย

27 12842 ด.ญ. นพัชกร แก้วประเสริฐ

28 12853 ด.ช. วีรพงศ์ โสภำ

29 12858 ด.ญ. สุชัญญำ กุดสำขำ

30 12866 ด.ช. ฉัตรปพน ก ำเหนิดแจ้ง

31 12883 ด.ช. ภูชนะ ยำงเย่ียม

32 13076 น.ส.พีรญำ คงทอง

33 13272 ด.ช. กันตพงษ์ ใบบัว

34 13474 ด.ญ. ชนำนันท์ ใจซ่ือ

35 13624 ด.ญ. ธัญลักษณ์ จิตธรรมพงศ์

36 14250 ด.ญ. สุพรรษำ ตนำพงษ์พิพิธ

37 14336 ด.ญ. แพรววลี ทองล่ำ

38 14549 ด.ช. นันทพงศ์ หร่ังช้ำง

39 14650 ด.ญ. อำรีรัตน์ ล้อเธียรประทำน

40 14652 ด.ช. ทินกฤต นำคโสภณ

41 15538 ด.ช. นนทกร คุ้มครอง

42 15539 ด.ช. ธรรมรงค์ หำมำลี

43 15540 ด.ช. อิทธิพัตน์ จ ำปำไทย

44 15541 ด.ช. ปัณณทัต เทวรักษ์

45 15542 ด.ช. พีรพงษ์ แก้วสำยทับ

46 15543 ด.ช. กิตติกร แถบก ำปัง

47 15544 ด.ญ. ศิริลักษณ์ เนียมทอง

48 15545 ด.ช. อธิป บุญยรัตน์
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12728 ด.ช. กิตติภพ กู้ทรัพย์

2 12729 ด.ญ. กชกร พุฒศรี

3 12736 ด.ญ.นัทนนันท์ วงษำ

4 12755 ด.ญ. วริศรำ ศิริรัตน์

5 12759 ด.ญ. สุธำสินี เปล่งปล่ัง

6 12771 ด.ช. ณัฐเศรษฐ พวงเพ็ชร์

7 12776 ด.ญ. นฤภร อุทัยเรือง

8 12807 ด.ช. ปกรวัฒน์ ลีลำเฉลิมพล

9 12820 ด.ญ. สิริยำกร โสภำ

10 12832 ด.ญ. ณัฐริกำ เขียวพวง

11 12833 ด.ญ. ณัฐกมล เหลืองกำนนท์

12 12836 ด.ช. ธนำธิป พุกวัฒนะ

13 12837 ด.ญ. ธนวันต์ ประวัติเจริญวิทย์

14 12839 ด.ญ. ธำวิณี ช้อยเครือ

15 12843 ด.ญ. นิรินธน์ พุตติ

16 12847 ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์

17 12864 ด.ช. เขตโสภณ ช่วยดี

18 12865 ด.ญ. จิรำวรรณ สูนพลอย

19 12868 ด.ช. นัฏฐ์ชำนนท์ วิเชียรปรำกำร

20 12870 ด.ช. ฐิติวุฒิ สุทธิสินทอง

21 12879 ด.ญ. พรรณพัชร สิทธิวิไล

22 12891 ด.ญ. สุธัญญำ บุญพวง

23 12902 ด.ช. นรินทร์โชติ จิตบรรจง

24 13061 ด.ช. บุลำกร พัดเปีย

25 13079 ด.ญ. ธำรน้ ำ ผำนำค

26 13472 ด.ช. รัฐศำสตร์ รุ่งเรือง

27 13599 ด.ช. วีรศรุตพงศ์ ไผทฉันท์

28 13620 ด.ญ. ณิชำภัทร ศรีพลำย

29 13625 ด.ช. วรเมธ เซ่ียงหวอง

30 13629 ด.ญ. ปิยดำ ยุตวัน

31 13635 ด.ช. ประจักร เสลำนนท์

32 13915 นำงสำว กณิศำ พันธ์นันท์

33 14648 ด.ญ. วิไลลักษณ์ ตะก้อง

34 14651 ด.ช. ศิรวฤทธ์ิ ธรรมจง

35 14654 ด.ช. รัฐภูมิ ชนะอินทร์

36 14885 ด.ญ. ภัคญำดำ วงษ์แก้ว

37 14886 ด.ช. จิรำพัชร์ มิลินเบญญำทัศน์

38 14887 ด.ช. นันทรัตน์ สุขสุวรรณ

39 14888 ด.ช. นันทศักด์ิ จรรยำพงษ์

40 15546 ด.ช. อชิระ แสงสว่ำง

41 15547 นำย ธีรโชติ จีนเล้ียง

42 15548 ด.ช. วรัญญู ทองมำ

43 15549 ด.ญ. กชกร นกแก้ว

44 15550 ด.ญ. ศิรินทิพย์ คงจันทร์

45 15551 ด.ช. จิรวัฑฒ์ เย็นวำรี

46 16204 ด.ญ. ณัฐรินีย์ นิลพัฒน์

47 16207 นำงสำว เยำวภำ ตำสว่ำง
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ช่ือ-นำมสกุล
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 12743 ด.ญ. ปฏิญญำ ประดับแก้ว

2 12747 ด.ช. ภำสกร เกตุลำ

3 12767 ด.ช. เกียรติภูมิ ชัยวงษ์

4 12777 ด.ญ. นงนภัส หอมกระจุย

5 12789 ด.ช. ศุภโชค ชัยเภรีมงคล

6 12852 ด.ญ. รัตนำวดี จิตตรง

7 12855 ด.ช. ศุภโชค ซ้ิมเจริญ

8 12863 ด.ช. กฤธีรำ ทำค ำ

9 12880 ด.ช. ภัทรำวุธ ทำค ำ

10 12892 ด.ญ. อัจฉรำ ยินดี

11 12893 ด.ช. อภิเชษฐ์ แซ่หล่ิม

12 13065 ด.ช. พุฒิเมธ ปรีชำนุมำศ

13 13070 ด.ช. คชำยุทธ ชินนะ

14 13072 ด.ญ. ศศิกำญจน์ ล้ิมเฮงสิน

15 13080 ด.ญ. สุชำวดี พงษ์กมลสัตย์

16 13241 ด.ช. เอกพิชัย คล้ำยแดง

17 13259 ด.ญ. สุธำสิณี จิตต์เจริญ

18 13448 ด.ญ. ชนัญชิดำ วงศ์ลคร

19 13463 ด.ช. ประกำร แคว้นน้อย

20 13466 ด.ช. ณัฐภูมิ ม่ังมี

21 13469 ด.ญ.จิรัชยำ เล้ำเจริญฤทธิกุล

22 13622 ด.ญ.วรรณิดำ เต้ียมเครือ

23 13627 ด.ช.รัฐภูมิ จันทร์ป้อม

24 13630 ด.ช.กฤษณพล นิยมพันธ์

25 13632 ด.ช.ธัญตะวัน อ่ิมทรัพย์

26 13633 ด.ช.เวชพิสิฐ สระแพงแก้ว

27 13895 ด.ญ.กมลชนก จิตต์ประเสริฐ

28 13916 ด.ญ.กิตติญำ ทองอ่ิม

29 14331 ด.ช.ธนชำต จิตดี

30 14332 ด.ญ.ปันธิตำ ชัยประเสริฐ

31 14333 ด.ช.ชยำนันต์ คงม่ัน

32 14334 ด.ช.ธำวิต หนูทอง

33 14536 นำยธีรพัฒน์ หนูแก้ว

34 14649 ด.ญ.ณัฐนิชำ ชูศักด์ิ

35 14884 นำยศุภกฤต วังทอง

36 15552 ด.ญ.ภัทรำพร ผ่องใส

37 15553 ด.ญ.ณัฏฐริกำนต์ ธนำสมบูรณ์

38 15554 ด.ญ.ดำรำพร พงศ์สุวรรณ

39 15555 ด.ญ.ปรีชญำ ช้ำงมำก

40 15558 ด.ญ.อนุตตรีย์ กำญจนวิบูลย์

41 15559 ด.ช.อัษฎำ เลำหธีรวัฒน์

42 15561 ด.ช.สัญชัย ล้ิมกุล

43 15562 ด.ช.อิสระ พันธ์ุภักดี

44 15738 ด.ช.วิชญ์ภำส จันทร์มี
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