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เลข

ประจ ำตัว
1 16138 ด.ช. เกรียงไกร กิมหลีเชียง 21 18851 ด.ช. ภูวดล ใจอารีย์
2 16141 ด.ช. พสักร กาญจนสุธา 22 19244 ด.ช. พฒันชัย สถาพร
3 16150 ด.ช. ณัฎฐากร ศิลปี 23 19245 ด.ช. ก้องภพ เกตุประทุม
4 16151 ด.ช. พศวัต อัสโม 24 16130 ด.ญ. พรนภัส สง่างาม
5 16153 ด.ช. เจษฎา วงศ์หวัง 25 16136 ด.ญ. จันทราภา มากมาย
6 16190 ด.ช. พรีกร เปอร์ดี 26 16137 ด.ญ. ศิริประภา โสติพนัธ์
7 16211 ด.ช. ภานุพงศ์ แสงทอง 27 16158 ด.ญ. ณลินี ปลัดดินแดน
8 16213 ด.ช. กิตติชัย บุญชู 28 16159 ด.ญ. พมิพวิ์มล บุญตา
9 16214 ด.ช. อชิรวัชร์ แสนสุข 29 16169 ด.ญ. วริศรา นาคสวาท
10 16216 ด.ช. อิษฏ์ กาญจนถวัลย์ 30 16170 ด.ญ. พลอยปภัส คงควร
11 16256 ด.ช. ธนวัฒน์ ตนภู 31 16195 ด.ญ. วิยภาพร แซ่ตัน
12 16258 ด.ช. ธนกฤต บุตรน า้เพชร 32 16207 ด.ญ. ฐิติพรรณ ถาวรศักด์ิ
13 16291 ด.ช. สิรวิชญ์ พฤทธิสัญจัย 33 16272 ด.ญ. ปุณญาพร แม้นจิตร์
14 16322 ด.ช. ธนธรณ์ อ่อนน้อย 34 16275 ด.ญ. บุณยวีร์ บางประเสริฐ
15 16325 ด.ช. ศิวกร ก๋งจ้อย 35 16301 ด.ญ. ธัญพร คงใจ
16 16330 ด.ช. ภัทรพล ค า้ชู 36 16308 ด.ญ. ณัฏฐณิชา กาญจนกิจวิศาล
17 16395 ด.ช. ปภังกร ยะนิล 37 16311 ด.ญ. กมลลักษณ์ บัวสอน
18 16771 ด.ช. สิทธิพร สมงาม 38 16339 ด.ญ. ณัฐธิดา ใจจัน
19 17690 ด.ช. ญาณพฒัน์ บุญคงมา 39 16353 ด.ญ. ณิชาภัทร สุภาพ
20 17691 ด.ช. เวชพสิิฐ จันทเสฏโฐ 40 16766 ด.ญ. สุภัทรธรา ดอกสาคู
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1 16114 ด.ช. ธนัฐพล ชาญเวชศาสตร์ 20 18830 ด.ช. ธนกร สิงหเ์สวก
2 16115 ด.ช. พรรณวัฒน์ มูลสาร 21 19684 ด.ช. วรณัฐ วันนา
3 16117 ด.ช. จีรวัฒน์ สังข์ทอง 22 19685 ด.ช. ปัณณวัฒน์ สุกใส
4 16154 ด.ช. ธนภัทร เซ่ียงเหน็ 23 19686 ด.ช. กฤษณะ ปิน่จุ
5 16177 ด.ช. อติเทพ ยามานนท์ 24 19687 ด.ช. ธนรัศมิ์ ค้าพว่ง
6 16181 ด.ช. วีรภัทร คงคาหลวง 25 19688 ด.ช. วรเดช วิเศษสิงห์
7 16187 ด.ช. พสิิษฐ์ ศิริโสภณ 26 16173 ด.ญ. วรัชยา ภาคภูมิ
8 16191 ด.ช. อภิชาติ เสือผู้ 27 16235 ด.ญ. อภิชญา เรืองขจร
9 16215 ด.ช. ณัฐดนัย จานแก้ว 28 16246 ด.ญ. ญาณี ทองงาม
10 16223 ด.ช. ทวีพร เนตรสน 29 16310 ด.ญ. ปราณปรียา ชูตระกูลธรรม
11 16224 ด.ช. อัครชัย โมระกานต์ 30 16404 ด.ญ. สุกันยา ก้าจรกิตติคุณ
12 16225 ด.ช. สหเทพ แก้วเนิน 31 19689 ด.ญ. พรธิเก้า ปุยพวง
13 16249 ด.ช. เทพทัต อยู่ยง 32 19690 ด.ญ. กัญญา กรณ์ลัพธ์
14 16257 ด.ช. กิตติศักด์ิ จันทรไพจิตร 33 19691 ด.ญ. จิราพร วิเศษสิงห์
15 16259 ด.ช. ภูบดินทร์ เพนเทศ 34 19692 ด.ญ. พรกนก ค้าจันทร์
16 16300 ด.ช. ธนวัฒน์ ฝักบัว 35 19693 ด.ญ. อภิชญา ช้างพลาย
17 16335 ด.ช. วัณณุวรรธน์ เครือพนัธ์ศักด์ิ 36 19694 ด.ญ. มณีรัตน์ ชูเลิศ
18 16764 ด.ช. วิทวัฒน์ บุตรทะยัก 37 19695 ด.ญ. อริสา กาญจนกุล
19 17143 ด.ช. วรเมท นราศรี 38 19696 ด.ญ. อชิรญาณ์ เนตรทองค้า
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1 16112 ด.ช. สุภัททะ วิเศษสิงห ์(IEP) 18 16160 ด.ญ. กวินทรา สอนใจ(IEP)
2 16145 ด.ช. ณัฐวุฒิ โตงาม 19 16165 ด.ญ. พมิพช์นก จีรกาญจน์กุล(IEP)
3 16146 ด.ช. พฤฒิพงศ์ หมืน่วิชิต 20 16171 ด.ญ. ไอยวริญท์ เนียมตระกูล(IEP)

4 16148 ด.ช. กันตพฒัน์ อัญชนีย์ 21 16199 ด.ญ. กรรณฑิตา เล่ียนเครือ
5 16149 ด.ช. ธิฤทเดช สุขเปีย่ม(IEP) 22 16205 ด.ญ. เกวลิน สิทธิวิไล(IEP)
6 16185 ด.ช. ธัญเทพ คชสาร 23 16236 ด.ญ. สาวดี เกษมสุข
7 16255 ด.ช. พศิน เสลาลักษณ์ 24 16266 ด.ญ. จิญดา ศรีประเสริฐ
8 16285 ด.ช. จิรสิน รอดคล า้(IEP) 25 16276 ด.ญ. พรีนันท์ เหน็สว่าง
9 16293 ด.ช. ก้องภพ เนตรน้อย 26 16278 ด.ญ. กัณญาภัค นิลพชิญกุล
10 16328 ด.ช. วรภัทร ขันภูเขียว 27 16279 ด.ญ. ณภัทรศร จงสถาวร(IEP)
11 16337 ด.ช. กิจมนธน เขมะนุเชษฐ์ 28 16281 ด.ญ. อริสรา จา้ปาค้า
12 16390 ด.ช. ฤทธิเดช เจริญทรัพย์ 29 16306 ด.ญ. ไอศวรรยา จิตธรรม
13 16391 ด.ช. ภูพรัิฐ วงษจ์ู 30 16363 ด.ญ. นุตประวีณ์ ปันณะ
14 16409 ด.ช. อชิระ เทีย่งศรี 31 16393 ด.ญ. พชิญาวี วีระนนท์
15 16127 ด.ญ. อัจฉรา ยอดเพช็ร 32 16414 ด.ญ. จิรัชยา แก่นสิน
16 16132 ด.ญ. สุพชิชา ขิยะพฒัน์ 33 17148 ด.ญ. ยุพากร พลูศักด์ิ(IEP)
17 16135 ด.ญ. พลอยปภัส ทรัพย์รัตนกุล(IEP)
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