
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 18154 ด.ช. ฐิติพนัธ์ เสลานิม่ 22 19337 ด.ช. ภีมพศ ฉัตรกรด

2 18164 ด.ช. ศิริวรรธน์ นิติชัยจงวัตร 23 19338 ด.ช. กรไชย ถนอมทรัพย์

3 18167 ด.ช. สิริวุฒิ แซ่โค้ว 24 19339 ด.ช. ไชยกร ถนอมทรัพย์

4 18168 ด.ช. ศิวกร ต้ังมัน่ 25 19671 ด.ช. พณณกร วรพนัธ์

5 18200 ด.ช. พศวัต สาสุข 26 19672 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อินน้อย

6 18201 ด.ช. สิรธีร์ ช่างเหลา 27 19673 ด.ช. กิตต์ิมงคล คงมี

7 18242 ด.ช. ธีรดนย์ หล ารอด 28 19340 ด.ญ. สุภัสสร ทรัพย์วโรบล

8 18526 ด.ช. ณัฐพชัร์ พละเสวีนันท์ 29 19341 ด.ญ. ปภัฎชมน สุภาพ

9 19236 ด.ช. ธนภัทร สถาพร 30 19342 ด.ญ. เกวลิน กรณ์ลัพธ์

10 19256 ด.ช. กิตติทัศน์ หอมทวนลม 31 19343 ด.ญ. ศรัณย์ชนก วิสุทธิประภานนท์

11 19326 ด.ช. พรีพฒัน์ พลูสวัสด์ิ 32 19344 ด.ญ. สุกฤตา ขุนจันทร์

12 19327 ด.ช. คณิศร ตันเจริญ 33 19345 ด.ญ. ณัฐณิชา สุดเจริญ

13 19328 ด.ช. ชยางกูร สุภาพผล 34 19346 ด.ญ. สุทธิตา สร้างดี

14 19329 ด.ช. กัญจน์ เจนก่อเกียรติกุล 35 19347 ด.ญ. ณัฐอัณณา กาญจนตรีเพช็ร

15 19330 ด.ช. กฤติเดช ธิติรัตน์วรโชติดี 36 19348 ด.ญ. ณชญาดา หลวงพทิักษ์

16 19331 ด.ช. วรชัย จิตต์จรรยา 37 19349 ด.ญ. ณัฐธิดา ลีอ้อม

17 19332 ด.ช. วรชิต จิตต์จรรยา 38 19350 ด.ญ. ทักษพร สิงหเ์จริญ

18 19333 ด.ช. ธัญพสิิษฐ์ จงอุดมธนกิจ 39 19351 ด.ญ. ทักษอร ปราณปราชญ์

19 19334 ด.ช. ณัฏฐธันย์ เสถียรุจิกานนท์ 40 19352 ด.ญ. เพชรลดา พวงสวัสด์ิ

20 19335 ด.ช. ดรัณภพ ธนาคม 41 19353 ด.ญ. พชัรพร บุญตุฉาว

21 19336 ด.ช. นิพฐิพนธ์ ศรีหะไตร
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล
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เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 17967 ด.ช. รพภัีทร โพธ์ิใบ 23 18537 ด.ช. กฤติน ไพศาลโอฬาร

2 18159 ด.ช. พรีภัทร ว่องประเสริฐ 24 18902 ด.ช. ณิชากร แป้นพงษ์

3 18161 ด.ช. พรีวัส ล้ีสุพรรณ 25 18907 ด.ช. ธิติศักด์ิ จันทร์มีชัย

4 18163 ด.ช. ปรัญชัย พทุธา 26 18911 ด.ช. ณัชพล มัทธะปะนัง

5 18165 ด.ช. ธนกร ทิมเครือจีน 27 18177 ด.ญ. นริสา ปาทาน

6 18169 ด.ช. ชญานนท์ พวงพกิุล 28 18178 ด.ญ. กุลปริยา เศษวิกา

7 18195 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ ปาลา 29 18209 ด.ญ. กัญญภัทร ถาวรดี

8 18197 ด.ช. ชิติพทัธ์ มณีโชติ 30 18215 ด.ญ. จินดารัตน์ สมประสงค์

9 18269 ด.ช. กิตติพฒัน์ ตันตระวาณิชย์ 31 18217 ด.ญ. ณัฐณิชา คล้ายมณี

10 18279 ด.ช. จักรกฤต เจริญโรจน์ศิริกุล 32 18220 ด.ญ. ภิจักขณา เซ่ียงม้า

11 18307 ด.ช. ภูรินทร์ วอนเพยีร 33 18304 ด.ญ. พรปวีณ์ บุญกรี

12 18317 ด.ช. นพรุจ กาญจนด ารงเดช 34 18340 ด.ญ. ณวพร แก่นรักษ์

13 18346 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ ไพรงาม 35 18342 ด.ญ. ณภัสนิชา เนตรน้อย

14 18355 ด.ช. ธีรพฒัน์ คงทอง 36 18413 ด.ญ. อารยา รุ่งมณีกิจเจริญ

15 18358 ด.ช. กันตวิชญ์ ขิงเขียว 37 18414 ด.ญ. อภิชญา เซ่ียงหวอง

16 18388 ด.ช. สิรวิชญ์ พายัพ 38 18417 ด.ญ.  กมลพชัร นิม่น้อย

17 18393 ด.ช. วัณณุวรรธน์ บุญประเทือง 39 18440 ด.ญ. ชลดา สมัชญากุล

18 18394 ด.ช. ธนยศ ศักด์ิโรจน 40 18447 ด.ญ. วรหฤทัย รอดภัย

19 18426 ด.ช. ธีร์ธวัช เขาแก้ว 41 18455 ด.ญ. ออมสิน ค าเทศ

20 18429 ด.ช. ธนธรณ์ อบเทศ 42 18458 ด.ญ. เบญญาภร ท้วมเทียบ

21 18435 ด.ช. คุณานนท์ สุขศิริ 43 18905 ด.ญ. กัญญาณัฐ ทองอินทร์พงษ์

22 18525 ด.ช. จักรกฤษณ์ พว่งโสม 44 18912 ด.ญ. ปณิฏฐา ทองแท้
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เลข

ประจ ำตัว

1 18155 ด.ช. ปุณณภัทร ปลอดภัย 25 18263 ด.ญ. พชิญากานต์ ทองวิไล

2 18162 ด.ช. สืบสกุล เงินยวง 26 18285 ด.ญ. ณดา สุวรรณ

3 18192 ด.ช. ภคนันท์ กระต่าย 27 18287 ด.ญ. ชนิตร์นันท์ ค าเทีย่ง

4 18228 ด.ช. จารุพฒัน์ ศรีทับทิม 28 18294 ด.ญ. กัญญาพชัร อ านวยศักด์ิโสภณ

5 18234 ด.ช. มาคต หาญสูงเนิน 29 18295 ด.ญ. วิภาพร บุญประสพ

6 18274 ด.ช. ธนกฤต สังข์ประไพ 30 18300 ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วสะอาด

7 18278 ด.ช. สุภทัชณ์ เสวกดรุณทร 31 18303 ด.ญ. อติญา ออมชิต

8 18308 ด.ช. ศรัณยพงศ์ วิสารวงศ์ 32 18305 ด.ญ. ภัทริน สิทธิสังข์

9 18316 ด.ช. นราวิชญ์ กาล้อม 33 18343 ด.ญ. กัญญภัทร รตะเกษตร

10 18319 ด.ช. ก้องภพ เหน็ความดี 34 18344 ด.ญ. กมลรัตน์ เย็นกลม

11 18321 ด.ช. ชนาภัทร บุญกรี 35 18363 ด.ญ. โสฐิดา ทังสุภูติ

12 18347 ด.ช. กนกพล บุญชู 36 18365 ด.ญ. กชกร ไม้แฝด

13 18353 ด.ช. กรรณพล แก่นรักษ์ 37 18369 ด.ญ. ปัณฑารีย์ นุน่สพ

14 18357 ด.ช. ธวัชชัย คงทน 38 18371 ด.ญ. อิม่บุญ กาญจนถวัลย์

15 18382 ด.ช. ธนโชค นุชตะมา 39 18409 ด.ญ. สุดาสิริ โฉมฉิน

16 18384 ด.ช. ภัทรพล อุดม 40 18411 ด.ญ. พมิพพ์าภรณ์ เมฆประยูร

17 18421 ด.ช. ณัฐภาส สีสุกสาม 41 18412 ด.ญ. ปภานิจ มีสวรรค์

18 18424 ด.ช. ภานรินทร์ เย็นใจ 42 18445 ด.ญ. ปาลิดา กาญจนภานุ

19 18437 ด.ช. กิตติวัฒน์ อ้มงาม 43 18464 ด.ญ. ชมภูแพร สุขผล

20 18903 ด.ช. พศวัจน์ จิรกิจตระกูล 44 18528 ด.ญ. สุธาสินี สารใจ

21 18908 ด.ช. ณฤต มาเจริญรุ่งเรือง 45 18530 ด.ญ. อังสนา พว่งอารมย์

22 18180 ด.ญ. จิรัชยา ขอมปรางค์ 46 18535 ด.ญ. ขนิษฐพร ชุณหกิจ

23 18188 ด.ญ. อัมพาพนัธ์ หอมสุคนธ์ 47 18909 ด.ญ. ธนภรณ์ ย้ิมใหญ่หลวง

24 18221 ด.ญ. พชัชานันท์ แม้นทิม
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เลข

ประจ ำตัว

1 18158 ด.ช. ภูริณัฐ ประยูรมหศิร 26 18249 ด.ญ. พรรณวรินทร์ ย้ิมมาก

2 18230 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ทองอินทร์ 27 18253 ด.ญ. ธนันพชัร วิสุทธิชัยยะกุล

3 18231 ด.ช. ปภาวิน มีธรรมรัตน์ 28 18255 ด.ญ. เกณิกา เหน็สว่าง

4 18233 ด.ช. พศิน แก่นรักษ์ 29 18259 ด.ญ. ภิรมณ จัน่สร้อย

5 18237 ด.ช. กิตติธัช สดใส 30 18262 ด.ญ. ปุณยาพร บุญยินดี

6 18239 ด.ช. พชรตนัย ตาตะ 31 18286 ด.ญ. พมิพว์รา วารีนิล

7 18349 ด.ช. พทิยา ทิพยาลัย 32 18289 ด.ญ. ภูริชญา จิยะพานิชกุล

8 18351 ด.ช. ณัฏฐกฤต วิเศษวุฒิ 33 18292 ด.ญ. สิริวิมล ค าจันทร์

9 18352 ด.ช. ณภัทร ทองค าขาว 34 18293 ด.ญ. พมิพริพร พทิักษว์งษ์

10 18396 ด.ช. กิตติวัฒน์ เจริญเกียรติวุฒิ 35 18302 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ ฟกัแก้ว

11 18397 ด.ช. ปฐาภัทร เนตะค า 36 18325 ด.ญ. หนึง่ฤทัย ชีนะ

12 18420 ด.ช. กฤษดา สุดนาวา 37 18328 ด.ญ. ลวิตรา แสงนภาฉาย

13 18430 ด.ช. ณพสุ บัวกล่ิน 38 18335 ด.ญ. อธิชานันท์ สมบูรณ์

14 18434 ด.ช. ณัฏฐพล อุน่เครือ 39 18373 ด.ญ. กนิษฐา เกษรเงิน

15 18533 ด.ช. คุณภัทร เฮงตระกูล 40 18401 ด.ญ. กัญญาภัค ล้ิมประเสริฐ

16 18534 ด.ช. อรรคนิรุทธ์ วัยวัฒนะ 41 18403 ด.ญ. สิรีวัณย์ ศรีกาญจนบุตร

17 18170 ด.ญ. ลภัสรดา สุทธิชัยโชติ 42 18452 ด.ญ. จันทกานต์ จิรเจริญพนัธ์

18 18171 ด.ญ. ภูษณิศา ประมูล 43 18454 ด.ญ. จิตราภา จะนะจินา

19 18172 ด.ญ. รณิดา สิทธิธรรมศาล 44 18457 ด.ญ. ทิพวัลย์ สุดประเสริฐ

20 18173 ด.ญ. อินทิรา จาดชนบท 45 18463 ด.ญ. กตัญญาภา ศรีศุกลสินธ์ุ

21 18174 ด.ญ. ยศลดา กรรณแก้ว 46 18527 ด.ญ. ญาภษกิา สังข์วรรณะ

22 18176 ด.ญ. ชลเนตรธิชา พงคะเชนทร์ 47 18536 ด.ญ. ณัฐากาญจน์ อยู่วิมลชัยกุล

23 18182 ด.ญ. กัญญาภัค ฝัดศิริ 48 18539 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ ล้ีเกษร

24 18184 ด.ญ. ศุภิสรา ยาทิพย์ 49 18540 ด.ญ. พคิณพร มัน่คง

25 18206 ด.ญ. อภิชญา ปานมณี 50 18910 ด.ญ. ธรรญธร บัวซ้อน
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1 18152 ด.ช. สัณหณัฐ ออกเวหา 26 18531 ด.ช. พงศ์วิชญ์ จันทวรรณโณ

2 18160 ด.ช. มงคลศิริ บัวบาน 27 18532 ด.ช. พงศ์รัตน์ จันทวรรณโณ

3 18191 ด.ช. ตรีวิทย์ คีรีรัตนวิชญ์ 28 18541 ด.ช. ติณณภัทร์ ศรีรุณ

4 18198 ด.ช. วิชญ์พล ภูผาเจริญ 29 18542 ด.ช. วัฒนา เชือ้ฮ้อ

5 18202 ด.ช. นัฏฐัชพล ปักสังคะเนย์ 30 18179 ด.ญ. ประวารณี ศรีคงเพชร

6 18227 ด.ช. พลภัทร เมฆมังกร 31 18248 ด.ญ. ศุภิสรา ศรีแพงแสน

7 18232 ด.ช. ธัญธรณ์ อยู่เย็น 32 18250 ด.ญ. กฤติยาณี ทรัพย์ประเสริฐ

8 18235 ด.ช. ชานนท์ ประทีปด ารงกุล 33 18251 ด.ญ. ปุณิกา เจียวพว่ง

9 18236 ด.ช. ศิวกร ศิลลา 34 18254 ด.ญ. นิชาภา พงษศั์กด์ิ

10 18238 ด.ช. กฤชพชัร์ ปีตวัฒนกุล 35 18256 ด.ญ. ธมนวรรณ พมิพสุ์วรรณ

11 18241 ด.ช. ทักษด์นัย ต้ังอุดมภพ 36 18257 ด.ญ. ชนพร บุตรงาม

12 18243 ด.ช. ณัฐวรรธน์ นาคะพนัธ์ุ 37 18261 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีวลีรัตน์

13 18270 ด.ช. ปัณณ์พฒัน์ อุน่เครือ 38 18264 ด.ญ. อาทิตยา สินคง

14 18271 ด.ช. ภัช สุขกรม 39 18265 ด.ญ. กชพร ทัณฑกัล

15 18280 ด.ช. พรวศิน บุญตะไนย์ 40 18266 ด.ญ. ภัสสร์อร แก้วยะรัตน์

16 18281 ด.ช. เรืองศักด์ิ ดีลาดล้ า 41 18288 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ธนเมธีกุลนันท์

17 18283 ด.ช. พงศ์ภีระ ชูมณี 42 18296 ด.ญ. ณิชาภัทร ลอพริิยะกุล

18 18284 ด.ช. กิตติพทัธ์ อินทรักษ์ 43 18298 ด.ญ. ฤดีมาศ ค าจันทร์

19 18306 ด.ช. อภิชา ขาวสบาย 44 18299 ด.ญ. นุชนาฏ วันเพญ็

20 18314 ด.ช. พชิญภูมิ มัน่คงดี 45 18324 ด.ญ. บุษรฉัตร บัวชืน่

21 18354 ด.ช. ณพสิษฐ์ โอถาวรวงษ์ 46 18337 ด.ญ. ฌัชชา วนิชกุลพทิักษ์

22 18392 ด.ช. ธนดล เจียมวิจิตร 47 18341 ด.ญ. พชิญามินทร์ ปิมปา

23 18395 ด.ช. พศวัต แก้วสด 48 18381 ด.ญ. ณพชันันต์ พลูยม

24 18431 ด.ช. ณฐกร สุสิรา 49 18416 ด.ญ. ณัฐณิชา แก่นรักษ์

25 18433 ด.ช. กิตติกวิน ปัน่สุ่น
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1 18156 ด.ช. ปกรธรรณ ทักษณิธานี 27 18438 ด.ช. นัฏฐกิตต์ิ สดวิไล

2 18193 ด.ช. ศุภกฤต เธียรสิริวงษ์ 28 18459 ด.ช. ปุลวัชร นาคะพนัธ์ุ

3 18194 ด.ช. ธาวิน เนตรน้อย 29 18183 ด.ญ. ภัคมน เชิดชู

4 18196 ด.ช. นคินทร์ มาลาพงษ์ 30 18207 ด.ญ. ปุณณดา บ่อวารี

5 18199 ด.ช. กลธีป์ จันทร์ฉาย 31 18210 ด.ญ. ปรียาภัทร์ วรงค์สิงหรา

6 18204 ด.ช. ณัฐดนัย ศรีประเสริฐ 32 18214 ด.ญ. ประภัสสร รูปทอง

7 18229 ด.ช. ภาคิมทร์ สิงหณุวุฒิ 33 18218 ด.ญ. กานต์ตะวัน ใจมัน่

8 18267 ด.ช. เตชธรรม มีเกล็ด 34 18219 ด.ญ. รสรินทร์ อ่ ากุล

9 18268 ด.ช. ชนนน วงษศิ์ลป์ 35 18245 ด.ญ. รักษณิา นักเพยีร

10 18272 ด.ช. จิตรภานุ ใจรักษ์ 36 18252 ด.ญ. กชนิภา สระศรีสม

11 18273 ด.ช. ศิลา ด ารงค์ธวัชชัย 37 18290 ด.ญ. ชญานิศา มณีวงศ์

12 18282 ด.ช. ธีธัช ไพรเมฆ 38 18297 ด.ญ. อรณิชา มนต์คร้ า

13 18310 ด.ช. ชญานนท์ แผลงศร 39 18327 ด.ญ. ภานิชา มีเสียง

14 18311 ด.ช. ฐตวิช อรุณเจริญ 40 18338 ด.ญ. กันต์กมล ทิมทอง

15 18315 ด.ช. ธณสรร บัวศิริ 41 18339 ด.ญ. ชัชนก สุนทรวงษ์

16 18322 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ บุญมา 42 18370 ด.ญ. มณีรัตน์ แพงราษฎร์

17 18345 ด.ช. ภูธเนศ เจริญนาค 43 18372 ด.ญ. ณิชาภัทร แม้นทิม

18 18350 ด.ช. กันต์กวี บัวบุญ 44 18404 ด.ญ. ธมนวรรณ เสริมสุข

19 18356 ด.ช. พงษพ์พิฒัน์ ขุนพทิักษ์ 45 18405 ด.ญ. อลิสรา อินทรสกุล

20 18359 ด.ช. กิตต์ิธีธัช บุญแก้ว 46 18418 ด.ญ. รินรดา วงศ์วัชรมงคล

21 18360 ด.ช. ชนภัทร วงษสิ์ริบุญเกิด 47 18442 ด.ญ. ธัญพร แก้วค า

22 18385 ด.ช. สุรักภัช อ่างแก้ว 48 18451 ด.ญ. ธนพร นิลทร

23 18389 ด.ช. รชต นิธากรณ์ 49 18544 ด.ญ. ธัญลักษณ์ รอดภัย

24 18398 ด.ช. ธนนนน์ชนก บุญมาก 50 18545 ด.ญ. ณัฐพชีญาณ์ สินทรัพย์

25 18423 ด.ช. กัณฐ์นดล เนียมหอม 51 18904 ด.ญ. พชิญาภัค ศรีประเสริฐ

26 18425 ด.ช. กันตพล ดอกนาค 52 18906 ด.ญ. ไอยรินท์ แซ่ล้ิม
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1 18153 ด.ช. ชญานนท์ สรณะพบิูลย์ 28 18332 ด.ญ. สุดดวงใจ ส่องใส
2 18157 ด.ช. พชิยะพงศ์ วงษบ์ุญเพง็ 29 18333 ด.ญ. ชญานิน แย้มเชือ้
3 18190 ด.ช. สิรศักด์ิ บ้านใหม่ 30 18334 ด.ญ. รดา มาจาด
4 18275 ด.ช. ศุภกิจ ตระกูลชมดง 31 18336 ด.ญ. ภัคภิณญา วงศ์อัครานนท์
5 18309 ด.ช. อนัตต์ อุดมสัจจานันท์ 32 18362 ด.ญ. รินรดา พรหมมณี
6 18348 ด.ช. ณภพ บัวพึง่ 33 18366 ด.ญ. ชญาญ์พฏัฐ์ สงพะโยม
7 18383 ด.ช. พงศ์กฤต เนตรสน 34 18368 ด.ญ. ปุณยวีร์ พน้ภัย
8 18387 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ทองโสภา 35 18374 ด.ญ. ภัณฑิรา แดงสุวรรณ์
9 18422 ด.ช. วุฒิภัทร อยู่สุข 36 18375 ด.ญ. อธิรัตน์ บัวบาน
10 18428 ด.ช. วัชรวีร์ ศุภพพิฒันาทร 37 18376 ด.ญ. สุณัฏฐา สุขรินทร์
11 18436 ด.ช. วุฒิภัทร คูณสิทธิกุล 38 18377 ด.ญ. ณัชชา กิตติธรรมโรจน์
12 18185 ด.ญ. ชัญญานุช งามพศิ 39 18378 ด.ญ. พมิพญ์าดา ปิมปา
13 18186 ด.ญ. ปราณปรียา ยะนิล 40 18379 ด.ญ. ญาดา พลายมาต
14 18187 ด.ญ. วรรณรสา ดอกนางแย้ม 41 18380 ด.ญ. ปาณิสรา มากมูล
15 18189 ด.ญ. น่านฟา้ เกษราช 42 18400 ด.ญ. ณิรัชญา พลูเผือก
16 18208 ด.ญ. รัตน์นรี เล้ียงชีพชอบ 43 18408 ด.ญ. อาทิตญา มาไพศาลสิน
17 18211 ด.ญ. ปัณณวีร์ วรงค์สิงหรา 44 18410 ด.ญ. ณิชาภา โพธ์ิงาม
18 18216 ด.ญ. สุภัสสร สร้อยจ านงค์ 45 18419 ด.ญ. นภัสนันทร์ ใจบุญ
19 18223 ด.ญ. ธัญชนก เทียนชัน้ไพบูลย์ 46 18439 ด.ญ. อริญชย์ ปิน่เวหา
20 18224 ด.ญ. ชรีนันทร์ รุ่งเรืองสิทธิชัย 47 18441 ด.ญ. ชลภัสสรณ์ ส าแดงเดช
21 18225 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เพิม่พทิยา 48 18443 ด.ญ. ณัชชา ก้านเหลือง
22 18246 ด.ญ. พชิชาภา เนตรพรม 49 18446 ด.ญ. ชัญญา ผาโสม
23 18247 ด.ญ. นภัทร์ชนม์ ตันนิติไพศาล 50 18449 ด.ญ. ณัฐยาวีร์ ศุภพพิฒันาทร
24 18260 ด.ญ. อรญาดา ภัทรสิริวรกุล 51 18450 ด.ญ. ณัฐณิชา อ่องจุย้
25 18326 ด.ญ. นัชชาวันท์ ปล้ืมจิตต์ 52 18529 ด.ญ. ศศิลัญญ์ จารุพงศ์ประภา
26 18329 ด.ญ. ชิตาพณัณ์ คงเกตุ 53 18543 ด.ญ. พชิญนันท์ นันตะบุตร
27 18331 ด.ญ. สิรินทร์ แก้วจันทร์
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