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ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

2 17762 ด.ช. วทัญญู บุญรอด 28 18888 ด.ช. วรยุทธ สมบัตินันท์

3 17763 ด.ช. กณัฑ์อเนก พวงพลู 29 18892 ด.ช. ชนม์ชาย เจริญวัฒนะธ ารงค์

4 17765 ด.ช. ภัทรกร ปัน้หยัด 30 18893 ด.ช. วีรวัฒน์ วัดพว่ง

5 17768 ด.ช. ชวิน บริสุทธ์ิ 31 18894 ด.ช. พชัรพล สุวรรณ์

6 17769 ด.ช. สกลวรรธน์ นิวัติเจริญรุ่ง 32 19253 ด.ช. จติติพฒัน์ ชพูนัธ์

7 17805 ด.ช. ธรณ์เทพ วงศ์สุจริตใจ 33 19254 ด.ช. ธัญพสิิษฐ์ นกจนัทร์

9 17836 ด.ช. จารุวัฒน์ เชยีงกา 34 19312 ด.ช. ฐานุสรณ์ อมรรัชต์ธนธร

10 17849 ด.ช. วชริวิทย์ สุดสอน 35 19314 ด.ช. สิทธิศักด์ิ สร้างดี

11 17882 ด.ช. ฉตัรมงคล ศรีประเสริฐ 36 19315 ด.ช. กฤตพสั ทองมณี

12 17884 ด.ช. กฤติเดช กล่ินศรีสุข 37 19722 ด.ช. ศุภพสิษฐ์ คล้ายคลึง

13 17886 ด.ช. กวิน วิเศษสิงห์ 38 19723 ด.ช. ณัฐพชัร์ เฉยสะอาด

14 17887 ด.ช. กนัตภณ สบายย่ิง 39 17782 ด.ญ. ญาณิน ดอกสาคู

15 17889 ด.ช. กนัตพชิญ์ ฉมิไทย 40 17868 ด.ญ. สวนีย์ เสือผู้

16 17891 ด.ช. อนพชั กาญจนอภิรักษ์ 41 17900 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ เพยีงล้ิม

17 17922 ด.ช. กนัต์พพิฒัน์ เลิศลาภกาญจนกลุ 42 17904 ด.ญ. อภิชญา ยาทิพย์

18 17923 ด.ช. ชนกนัต์ ช านาญศิลป์ 43 17943 ด.ญ. กลัยา เกดิทรัพย์

19 17930 ด.ช. ธนเดช ธยาวัฒน์ 44 17975 ด.ญ. จรรยพร ศิริชมจนัทร์

20 17999 ด.ช. ศุภกจิ อิ่มลา 45 17986 ด.ญ. ณัฐธยาน์ แกว้กล่ า

21 18004 ด.ช. พรีวิชญ์ ล้ีสุพรรณ 46 18057 ด.ญ. นงนภัส แดงกลับ

22 18041 ด.ช. แทนคุณ จลุเวช 47 18072 ด.ญ. จฑุามณี มากมาย

23 18046 ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญเชดิ 48 19319 ด.ญ. ฐิตาภัทร์ พนันา

24 18047 ด.ช. พชรพล แซ่ล้อ 49 19320 ด.ญ. ณิชชยา เขม็ทอง

25 18055 ด.ช. กอ้งภพ บุญชยั 50 19323 ด.ญ. ณิชกมลลักษณ์ เติมปฐมกลุ

26 18074 ด.ช. ตรีบดินท์ มาตรี 51 19324 ด.ญ. อภิษฎา พฒันวัชรกลุ

27 18468 ด.ช. สุทธิภัทร สุกลุธนาศร 52 19725 ด.ญ. ธณัชชา พนัธ์ุทับทิม

53 19727 ด.ญ. ศริญภัสร์ นิตยผลิน
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1 17767 ด.ช. ติณณภพ กาญจนไตรภพ 28 18885 ด.ช. รัชพล สาลีผล

2 17771 ด.ช. สุวิศิษฏ์ิ วงษ์จนัทร์ 29 19260 ด.ช. กตัญญู ตันมันทอง

3 17797 ด.ช. ธิติกร มากมารศรี 30 17783 ด.ญ. พชัญ์ชสิา เซ่ียงหลิว

4 17800 ด.ช. จกัรภพ สุธาไทยารักษ์ 31 17788 ด.ญ. ชติุกาญ ชวนานนท์

5 17802 ด.ช. ปวีณ์กร กนัทะเขยีว 32 17816 ด.ญ. ปัณณากาญจน์ กาญจนภิญพงศ์

6 17833 ด.ช. ฤชวิุญญ์ บัวทอง 33 17826 ด.ญ. จฑุามาส อบุล

7 17834 ด.ช. ชาญชล ธนันโภคิน 34 17828 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ บุญกรี

8 17853 ด.ช. ปวริศ ภูเวียง 35 17857 ด.ญ. นภัสสรณ์ กนักง

9 17879 ด.ช. ณัฏฐกฤติ แผนกลุ 36 17862 ด.ญ. อริสา อน้ทอง

10 17895 ด.ช. สิทธิโชค เหลืองเสง่ียม 37 17864 ด.ญ. ปนัสญา สายด้วง

11 17917 ด.ช. ปัณณธร เหมพนัธ์ 38 17867 ด.ญ. นมิดา กนักง

12 17924 ด.ช. บวรวิชญ์ เทพวงศ์ 39 17873 ด.ญ. บุณณดา พมิพสุ์วรรณ

13 17958 ด.ช. ตฤณภัทร ทองมูลโคก 40 17896 ด.ญ. พชิชาพร ประดิษฐผล

14 17961 ด.ช. อทิธิพทัธ์ วงษ์พฒัน์ 42 17910 ด.ญ. อรนภา จติุ

15 17972 ด.ช. ถริเดช เล้าเจริญ 43 17942 ด.ญ. วัชราวลี ส าราญฤกษ์

16 17998 ด.ช. ศุภกร อิ่มลา 44 17946 ด.ญ. ภัทรวดี ดีประชา

17 18003 ด.ช. ภูมิรพี ประชาฉาย 45 17949 ด.ญ. ธนกฤตา เอกจติร์

18 18005 ด.ช. วัชรากร รุ่งทิพย์เจริญ 46 17952 ด.ญ. พรพรรษา แสงทอง

19 18013 ด.ช. ภาณุวิชญ์ อยู่บุญ 47 17981 ด.ญ. ณัชชาวีณ์ ผ่ึงแผน

20 18037 ด.ช. ธนวรรธน์ จงวัฒนาไพศาล 48 17982 ด.ญ. อฐัฉราพร สอนใจ

21 18038 ด.ช. เตชนิท์ เอกจติ 49 18024 ด.ญ. ณัฐวิภา ศรีจนัทร์

22 18045 ด.ช. วีรภัทร พดัไสว 50 18144 ด.ญ. ปวริศา กล่ าตะโก

23 18053 ด.ช. ปภาวิน รัตน์ประสิทธ์ิ 51 18146 ด.ญ. ปัทมพร ซังเจริญ

24 18511 ด.ช. ณัฐกติต์ิ สิริอธิพร 52 18521 ด.ญ. นัชชา ฉตัรนิติชยั

25 18882 ด.ช. ติณณภพ จะนุรัตน์ 53 18899 ด.ญ. เปมิกา จุ้ยวัน

26 18883 ด.ช. ธีรานุวรรตน์ ปุยภิรมย์ 54 18901 ด.ญ. อารยา สภาชยั

27 18884 ด.ช. วริศ บุญสด

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล
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1 17758 ด.ช. ฮัมมาส สมวงษ์ 28 17780 ด.ญ. กนกกาญจน์ พพีะระพรรณ

2 17759 ด.ช. ศุภกร พยาบาล 29 17781 ด.ญ. กนัยกร พุม่พวง

3 17794 ด.ช. ภูผา สอนใจ 30 17784 ด.ญ. นริสรา เต๊นฉอย

4 17796 ด.ช. เตชติ เหลืองเสง่ียม 31 17817 ด.ญ. ปิน่ปินัทธ์ กมลวิบูลย์นันท์

5 17799 ด.ช. ณัฐกวี ศานติกาญจน์ 32 17818 ด.ญ. วริศรา เชยีงกลุ

6 17810 ด.ช. พฒิุพงศ์ ศูนย์พลอย 33 17824 ด.ญ. โชติกา เขม็ไทย

7 17837 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ปลัดขนุ 34 17827 ด.ญ. จารุกญัญ์ ย่ีโถหุน่

8 17839 ด.ช. รุจธิาดา รุจเิจริญวงศ์ 35 17855 ด.ญ. ณิชกลุ จนิดานิล

9 17840 ด.ช. ชษิณุชา กลีบเมฆ 36 17860 ด.ญ. ชลีุพร โตทอง

10 17881 ด.ช. ณัฏฐวี สัมมาทิฏฐิ 37 17863 ด.ญ. พชิญาวี เจี่ยเจริญ

11 17914 ด.ช. พงศกร ลัดดากลุ 38 17865 ด.ญ. ภิญญดา ภิญโญ

12 17926 ด.ช. พรพพิฒัน์ ยังดี 39 17869 ด.ญ. ธัญรดา ดิษยมณฑล

13 17927 ด.ช. เอกธณาพงษ์ ศีลแดนจนัทร์ 40 17909 ด.ญ. ณัฐนรี พลจงัหรีด

14 17965 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เคนชะลอย 41 17912 ด.ญ. ญาณิษา ภักดีกลุ

15 17968 ด.ช. กฤษฎา เนตรสน 42 17987 ด.ญ. ปิยะธิดา แซ่เจี่ย

16 18000 ด.ช. ธีรนาถ ชว่งชยั 43 17989 ด.ญ. สิรินดา ค าภาพกั

17 18002 ด.ช. เตชนิท์ นุชนุม่ 44 18017 ด.ญ. รัชญา อุ่นเครือ

18 18008 ด.ช. ชวัลวิทย์ ทองสุข 45 18019 ด.ญ. ขวัญขา้ว เทพกจิ

19 18011 ด.ช. ณัฐชนนท์ บุญคุ้ม 46 18020 ด.ญ. ณัฏฐณิชา โอภากลุวงษ์

20 18035 ด.ช. พรีวิชญ์ พลอยสว่าง 47 18023 ด.ญ. ภิรัญญา ประยูรมหิศร

21 18051 ด.ช. ณฐกร ออ่นรส 48 18033 ด.ญ. กานต์ชดุา หนูนันท์

22 18054 ด.ช. ปฐมราชพฤกษ์ นักรู้ 49 18059 ด.ญ. ณิชชยา ภาคภูมิ

23 18469 ด.ช. รพพีงศ์ กลุขวั 50 18061 ด.ญ. เจติยา บริสุทธ์ิ

24 18519 ด.ช. ธนพล บุญนาค 51 18062 ด.ญ. มาทวีร์ ตังคสูตร์

25 18887 ด.ช. อดิศร สานารินทร์ 52 18068 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา พลศรี

26 17774 ด.ญ. ชวิศา อนิทศร 53 18149 ด.ญ. ชติุมณฑน์ เสมแกว้

27 17778 ด.ญ. นันท์นลิน คชวงษ์ 54 18520 ด.ญ. โกลัญญา เกตุพุม่
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1 17752 ด.ช. ภูพงิค์ วันเพญ็ 19 19313 ด.ช. วสุภัทร เขม็ทอง

2 17798 ด.ช. ปวรปภพ สบายย่ิง 20 19317 ด.ช. ไชยากร นามราษฎร์

3 17806 ด.ช. อาทิฬะกอน วันชชูติ 21 17773 ด.ญ. พชิญา แกว้โสภา

4 17835 ด.ช. บารมี เมฆประยูร 22 17777 ด.ญ. ณัฐวิมล จาวรุ่งวณิชสกลุ

5 17847 ด.ช. ธัญญ์กร ตุมรสุนทร 23 17785 ด.ญ. พชรมน พงษ์โชติ

6 17875 ด.ช. กวิน มีมูลทอง 24 17790 ด.ญ. สกลสุภา ไทยสนธิ

7 17892 ด.ช. ธภัทร ไหมศรี 25 17832 ด.ญ. ธันยธรณ์ มะลิวัลย์

8 17931 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ น้ าใจสุข 26 17859 ด.ญ. ปริณดา เซ่ียงหวอง

9 17933 ด.ช. ขนุพล พลภักดี 27 18066 ด.ญ. จรัสทิพย์ นรนิล

10 17963 ด.ช. แผ่นดิน ประทุมมา 28 18073 ด.ญ. ธัชพรรณ เห็นประเสริฐ

11 17995 ด.ช. ปัณณ์พฒัน์ อศัเวศน์ 29 18512 ด.ญ. ฐาน์ณัฐ นิธิภัทร์ธนโภคิน

12 18010 ด.ช. อชติะ ธนะเรือง 30 18515 ด.ญ. ณัจฉรียา แสนใจงาม

13 18014 ด.ช. เอกณกร ตันมันทอง 31 18900 ด.ญ. ธีรดา ดอนเจดีย์

14 18039 ด.ช. ชยัยุทธ บัวจนัทร์ 32 19318 ด.ญ. พชิญ์ฌามญชุ์ ถนอมวงษ์

15 18141 ด.ช. พรีวิชญ์ ชชัวาลย์ 33 19321 ด.ญ. ธนภร นพวงศ์

16 18886 ด.ช. พรีกานต์ เหมหงษา 34 19325 ด.ญ. มนต์นภา ศรีประเสริฐ

17 18890 ด.ช. ระพพีฒัน์ น้ าพระทัย 35 19724 ด.ญ. วรรณพร พนาอดุม

18 19311 ด.ช. ณัฎฐ์พชัร์ อิ่มเจริญ 36 19726 ด.ญ. รัชชนุช คงฤทธ์ิ
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1 17764 ด.ช. ขจรพฒัน์  ทรัพย์ธนังชยั 21 17829 ด.ญ. เรอา แซ่ตัน

2 17792 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ จนีาภักด์ิ 22 17858 ด.ญ. จริยาภรณ์ โยมรัมย์

3 17803 ด.ช. อคัครินทร์ วงษ์วิจารณ์ 23 17861 ด.ญ. ปัญจมาพร สุกใส

4 17850 ด.ช. ศิวนาถ ต้ังกจิจาวิสุทธ์ิ 24 17911 ด.ญ. อนัญญา กาญจนอภิรักษ์

5 17851 ด.ช. ภูวกฤต เชรษฐศิริ 25 17940 ด.ญ. ชนาภัทร ฐานิศร

6 17877 ด.ช. ณัชพล จนีานนท์ 26 17941 ด.ญ. อญัชษิฐา แดงคล้ายกาญจน์

7 17878 ด.ช. ภัทรภูมิ รักษาทรัพย์ 27 17947 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ผลวิริยะกานต์

8 17894 ด.ช. ฐิติภัทร วงศ์วัชรมงคล 28 17988 ด.ญ. ธนารีย์ พทุธิวิโรจน์วงศ์

9 17918 ด.ช. กติติพชัญ์ นาคอน้ 29 17990 ด.ญ. นัตินันท์ เสนาวงษ์

10 17919 ด.ช. อนุวัฒน์ ตรีมงคล 30 17992 ด.ญ. นันทิชา คงทอง

11 17934 ด.ช. ณัฐกติต์ิ โตก าเหนิด 31 18021 ด.ญ. อภิญญา สังขก์ล่ินหอม

12 17956 ด.ช. นิวัฒน์ เสลาคุณ 32 18022 ด.ญ. นันทพร สังขก์ล่ินหอม

13 17957 ด.ช. กติติพศ จอมใจ 33 18027 ด.ญ. จริีณญาณ์ ครูทอง

14 17966 ด.ช. ศุภกร สมคิด 34 18030 ด.ญ. พมิพพ์ชิชา เมืองทอง

15 18015 ด.ช. วัชรวิชญ์ วัฒโน 35 18058 ด.ญ. พทัธนันท์ เสาะสืบงาม

16 18016 ด.ช. ณัฐนนท์ จติตะ 36 18060 ด.ญ. กญัญ์ฐญาณี พนัธ์ุพรหมา

17 18043 ด.ช. สิรวสิษฐ์ อุ่นเครือ 37 18064 ด.ญ. ณัฏฐ์สิณี เล่าทรัพย์

18 18891 ด.ช. วิเชษฐ์พงษ์ หงษ์พงษ์ 38 18522 ด.ญ. พลอยรัตน์ ศิริวรรณ์

19 19252 ด.ช. รณภัฏ พกุประเสริฐ 39 18898 ด.ญ. ธัญรัตน์ บุญญารัตนสถาพร

20 17772 ด.ญ. สุชญา เพชรแวววาว
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1 17756 ด.ช. ชษิณุพงศ์ แกว้ประสาน 24 18052 ด.ช. สรวิชญ์ เบญจโรจน์ภิญโญ

2 17760 ด.ช. พชัรากร จนัทนย่ิงยง 25 18056 ด.ช. อนพชัฌ์ ธงจนัทร์

3 17770 ด.ช. รัชพล สายทอง 26 18514 ด.ช. อคัรภัสร์ รักษากลุ

4 17795 ด.ช. นันทพทัธ์ เอกจนี 27 17775 ด.ญ. นรานันท์ ค าวันดี

5 17801 ด.ช. ทัตเทพ นิยมสุข 28 17786 ด.ญ. ธัญรดา สิทธิโชค

6 17844 ด.ช. กฤศ พรมประสิทธ์ิ 29 17815 ด.ญ. ดมิสา โตวังจร

7 17845 ด.ช. ธนกฤต กจิสมัคร 30 17821 ด.ญ. ธัญญ์รภัสร์ ปิยะคุณ

8 17854 ด.ช. กติิพงษ์ เนียมหอม 31 17822 ด.ญ. กญัญาพชัร์ ล้ิมสินโสภณ

9 17874 ด.ช. ปุญญพฒัน์ วงศ์ธนทรัพย์ 32 17856 ด.ญ. สาริศา เทียมสิงห์

10 17876 ด.ช. พสักร บัวจนี 33 17899 ด.ญ. ณัฐรินีย์ สิทธิวิไล

11 17885 ด.ช. ชยพล แกน่ยงค์ 34 17902 ด.ญ. กนกพชิญ์ บุญไมตรีสัมพนัธ์

12 17888 ด.ช. กรวิชญ์ แซ่จนัทร์ 35 17950 ด.ญ. จณัิฐตา เกษมวิริยนนท์

13 17916 ด.ช. ปวริศ ใคร่ครวญ 36 17976 ด.ญ. ปรีญาพชัร์ มาลาหอม

14 17925 ด.ช. กษิด์ิธิเดช ผิวผ่อง 37 17983 ด.ญ. วิกญัญา อ่ าทิม

15 17935 ด.ช. ธีภพ สายทอง 38 17984 ด.ญ. ภวรัญชน์ คชเดช

16 17936 ด.ช. พศุตม์ มอดเม็ด 39 17985 ด.ญ. ชรีณัฏฐ์ สง่าโฉม

17 17960 ด.ช. นณฐพงศ์ ทรัพย์อดุมมาก 40 17993 ด.ญ. สุชานันท์ ทองพทิักษ์สกลุ

18 17973 ด.ช. ปิติภัทร อมรชยัยาพทิักษ์ 41 18025 ด.ญ. ธัญสิณี สมบูรณ์เหลือ

19 17996 ด.ช. พงศภัค เกาะลอย 42 18026 ด.ญ. พชิญ์สินี แพงราช

20 18001 ด.ช. วันชยั เจริญผล 43 18069 ด.ญ. ชนิดาภา แพสอาด

21 18012 ด.ช. ปฏิพฒั เชดิชู 44 18143 ด.ญ. ณัฐพชัร์ ใจบุญ

22 18040 ด.ช. จณิพตั ศาลา 45 18896 ด.ญ. พรีฎา ด ารงพานิช

23 18048 ด.ช. ปุณณฤทธ์ิ เมืองแพน 46 18897 ด.ญ. ธนัทอร ถนอมทรัพย์
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1 17753 ด.ช. วิชญ์พล ภัณฑบดีกรณ์ 26 17787 ด.ญ. ศรัณย์รัชญ์ จงสมานมิตร

2 17755 ด.ช. ณัฐพชัร์ ศรีแกว้ 27 17789 ด.ญ. ปุณณชา อนันตคูหา

3 17757 ด.ช. ปวีณ์วิชญ์ วงศ์สุทธิเนตร 28 17791 ด.ญ. ปภัสสร เติมคุนานนท์

4 17793 ด.ช. ชนินทร์จกัร บุรันทร์สมบัติ 29 17814 ด.ญ. ปัณณพร พงษ์วานิชอนันต์

5 17807 ด.ช. ปัณณทัต อนิชรัูน 30 17820 ด.ญ. ธนัญญา นาเครือ

6 17809 ด.ช. วิทย์ชวัชร์ แหลมเพช็ร์ 31 17823 ด.ญ. ณัฐทิตา คุ้มพะเนียด

7 17811 ด.ช. นิติรัตน์ ทรัพย์ประดิษฐ 32 17866 ด.ญ. ศรันยพทัร เกดิสุข

8 17842 ด.ช. วรพรต โพธ์ิเงิน 33 17870 ด.ญ. ดลนภา จลุวานิช

9 17848 ด.ช. เรืองกติต์ิ ทองแท้ 34 17897 ด.ญ. ภคอร โรจนบุญญภาค

10 17890 ด.ช. กฤสรัญ แกว้ทอง 35 17898 ด.ญ. กญัญภัสสร์ บ่อพลอย

11 17920 ด.ช. ศศิศ พึง่คุ้ม 36 17903 ด.ญ. วริษฐา กรรณแกว้

12 17932 ด.ช. กวินภพ เหลือทิพย์ 37 17908 ด.ญ. ณัชชานันท์ หอมหวล

13 17955 ด.ช. พชร สมสว่าง 38 17937 ด.ญ. อนรรฆวี สุขศิริ

14 17964 ด.ช. ยศวิชญ์ วีระสุนทร 39 17945 ด.ญ. สาริศา ยูงศิริกาญจน์

15 18034 ด.ช. เตชติ นิยะบุญ 40 17948 ด.ญ. ชญาณ์นันท์ วิริยะกระษาปณ์

16 18036 ด.ช. ธนภัทร สอนใจ 41 17951 ด.ญ. ปัณฑิกา แจม่ฟา้

17 18145 ด.ช. นราธิป ประเสริฐลาภ 42 17979 ด.ญ. เพชรณิฎา ต้ังพฒันพนัธ์ุ

18 18150 ด.ช. ศุภณัฐ ย้ิมสมบูรณ์ 43 17980 ด.ญ. อมรกานต์ ศรีประเสริฐอมร

19 18513 ด.ช. ภูวเดช จารุพงศ์ประภา 44 18018 ด.ญ. ภูริรัตน์ สอนเพยี

20 18523 ด.ช. ณัฐพล ฉายวิเชยีร 45 18029 ด.ญ. นีรชา สุปัญบุตร

21 18879 ด.ช. ภาคิน เหตะโยธิน 46 18063 ด.ญ. ดวงรัตน์ บุญชเูชดิ

22 18880 ด.ช. คณานนท์ รอดปรีชา 47 18470 ด.ญ. ณัฏฐกนัย์ ศรีเหรา

23 18881 ด.ช. อธิภัทร ปณณพสมภพ 48 18524 ด.ญ. อภิชญา ตัณฑวิวัฒน์

24 17776 ด.ญ. สุวพชิร์ กาญจน์บริรักษ์ 49 18895 ด.ญ. อโนรญา จตุทอง

25 17779 ด.ญ. วรัชญ์กญัญ์ กาญจนวัฒนานนท์
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