
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16497 ด.ช. รัชต์วิชช์ ปุยทอง 27 16801 ด.ช. ธนกฤต สุทธิประเสริฐ
2 16502 ด.ช. จิรกฤต เพิม่นาม 28 16818 ด.ช. ธนัตถ์วิชญ์ อาชีวมงคล
3 16504 ด.ช. ภาคิน สกุลเวียงกาญจน์ 29 17163 ด.ช. ธนดล แย้มชืน่
4 16507 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ กิจตระกูลรัตน์ 30 17584 ด.ช. พชัรพงศ์ สุขกรม
5 16508 ด.ช. สุรเดช วงษเ์อีย่ม 31 17702 ด.ช. โศธนพงษ์ พายัพ
6 16539 ด.ช. พรศักด์ิ เทพทอง 32 18499 ด.ช. ชยพล พน้ภัย
7 16566 ด.ช. ปฐวี โคจร 33 19291 ด.ช. พทัธพล อัมพรพรุิฬหน์าค
8 16569 ด.ช. ปฏิพน ย่ิงกัลยา 34 19292 ด.ช. พทิักษ์ นุชนุม่
9 16570 ด.ช. วชิรา กรุณกรุด 35 19293 ด.ช. ณฐกฤต คึขุนทด
10 16571 ด.ช. ธนาคม ศักด์ิโรจน 36 19669 ด.ช. อนุภัทร์ ยุทธมงคล
11 16575 ด.ช. อัศวโภคิน ดิษฐประชา 37 16513 ด.ญ. อภิชญา สุดนาวา
12 16605 ด.ช. พชิญุตม์ แสงทอง 38 16594 ด.ญ. กิตญาดา นุชนุม่
13 16638 ด.ช. ศุภวิชญ์ วิทมาสิงห์ 39 16623 ด.ญ. ภัทรศยา หงษง์าม
14 16641 ด.ช. กษดิิศ อุย้ทรัพย์ 40 16626 ด.ญ. เบญญาภา ครุธสภา
15 16644 ด.ช. ชีวิน ศรีเอีย่ม 41 16659 ด.ญ. จันทร์สุริยะ หาญสูงเนิน
16 16647 ด.ช. ณัฐดนัย ชนประเสริฐ 42 16699 ด.ญ. พชีญา ว่องประเสริฐ
17 16666 ด.ช. วรวิทย์ ทองสุข 43 16731 ด.ญ. ภคภรณ์ บุญยุทธสกุล
18 16667 ด.ช. ฐิตินันท์ ย้ิมแย้ม 44 16732 ด.ญ. กัญวรา สมงาม
19 16668 ด.ช. เศรษฐา กิจประสงค์ 45 16734 ด.ญ. บัณฑิตา บุญรอด
20 16670 ด.ช. กรวิทย์ เครือพนัธ์ศักด์ิ 46 16780 ด.ญ. ภัทรภา คล้ายบุญนาน
21 16681 ด.ช. มหาดไทย พน้ภัย 47 16786 ด.ญ. วิชญาพร แปลงกิริยา
22 16704 ด.ช. พรีวัส สอนใจ 48 16803 ด.ญ. กุลนิษฐ์ จงอริยตระกูล
23 16747 ด.ช. ปิติภัทร เจริญพร 49 17153 ด.ญ. ชลธิชา โตไร่
24 16777 ด.ช. รพกีร เปอร์ดี 50 17155 ด.ญ. ชญาดา ศรีศักดา
25 16779 ด.ช. ศิวัช ใจซ่ือ 51 17162 ด.ญ. ชนัญชิดา อินทสมมุติ
26 16793 ด.ช. กิตพณั สิริอธิพร 52 19295 ด.ญ. พรสินี สมคณะ
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 16495 ด.ช. ปัณณวัฒน์ โตไร่ 27 18854 ด.ช. พสัพงศ์ อมรเธียรสกุล
2 16503 ด.ช. พรรษวุฒิ เนตรสว่าง 28 16518 ด.ญ. มนัสชนัญ ทองมัน่
3 16532 ด.ช. สิงหา ทองดี 29 16544 ด.ญ. พชิชาภา จาดชนบท
4 16536 ด.ช. ชีวานนท์ โพธ์ิศรี 30 16551 ด.ญ. นิทินันท์ ปูเชียงแดง
5 16538 ด.ช. ปัณณทัต ญาณโสตถี 31 16555 ด.ญ. นิศากานต์ พงษพ์วั
6 16541 ด.ช. วรทัต ไหลนุกูลวงศ์ 32 16558 ด.ญ. ณิชานันท์ ประชาฉาย
7 16572 ด.ช. ชิณกร พาหะ 33 16618 ด.ญ. กัญญ์วรา มณีนิล
8 16573 ด.ช. อัสดินทร์ ประมา 34 16630 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ย้ิมมาก
9 16607 ด.ช. กรวัฒน์ พนัธ์ุแก้ว 35 16690 ด.ญ. ณัฐฐิญากรณ์ เซ่ียงม้า
10 16610 ด.ช. ภูตะวัน มีแก้ว 36 16695 ด.ญ. พชิญาภัค แสวงศักด์ิ
11 16645 ด.ช. กิตติธัช ภักดีกุล 37 16716 ด.ญ. วิจิตรา บุญรอด
12 16648 ด.ช. นพรัตน์ สุวรรณราษฎร์ 38 16718 ด.ญ. ษภุากร เปล่งไปล่
13 16674 ด.ช. จิราธิป สมจริยา 39 16727 ด.ญ. พรรณิกา สิริโสภณวรกุล
14 16676 ด.ช. ปุณณวิช ต้ังสากล 40 16742 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ล้ิมวิรัตน์
15 16680 ด.ช. ชัยทัศน์ อาศจินดา 41 16804 ด.ญ. ณัฐกฤตา สัมพดา
16 16702 ด.ช. คุณพฒัน์ ปลัดขุน 42 16808 ด.ญ. ธีระพร แซ่เฮ้า
17 16708 ด.ช. นนทกร เลิศวิชัย 43 16813 ด.ญ. ธมล ต้ังมัน่
18 16712 ด.ช. การัณย์กรณ์ ประสงค์สุข 44 16825 ด.ญ. อมรทิพย์ แสนสุข
19 16715 ด.ช. ปัญจพล อ่วมมี 45 17167 ด.ญ. จุฑามาศ แสงแพร
20 16788 ด.ช. วริทธ์ินันท์ อ่อนนิม่ 46 17704 ด.ญ. ธนพร บุญคงมา
21 16806 ด.ช. ภาคิน พนัธุระ 47 17705 ด.ญ. กิตติยาพร จูมสันเทียะ
22 16810 ด.ช. ฉันทพฒัน์ เวียนเทียน 48 17708 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองกะไล
23 17696 ด.ช. ธนวัฒน์ อ่วมชม 49 17710 ด.ญ. พชัรดา สาครินทร์
24 18115 ด.ช. ณฐพงศ์ ต้ังภูมิ 50 18078 ด.ญ. ณัฐนันท์ แสงประเสริฐ
25 18116 ด.ช. ขจรภพ สุระคงคา 51 18502 ด.ญ. พริมรตา อาจน้อย
26 18853 ด.ช. วรวิชภัทร ชูพนัธ์ 52 18857 ด.ญ. นภัสสร หมีแรต
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 16499 ด.ช. ขวัญชัย ข าสืบสุข 28 16583 ด.ญ. ศุภกานต์ วัฒนอุดมมงคล
2 16501 ด.ช. กิตติณัฐ แดงบุรี 29 16585 ด.ญ. บุญญารัสมิ์ สมรูป
3 16506 ด.ช. ธาวิน เล้าเจริญ 30 16591 ด.ญ. สุฐิพร ฉันทปราโมทย์
4 16509 ด.ช. ธนภัทร จันทนย่ิงยง 31 16595 ด.ญ. ไอญดา ธนเปีย่มสิริ
5 16530 ด.ช. ปุริมปรัชญ์ เอกจีน 32 16620 ด.ญ. ภิชยธิดา คงคาน้อย
6 16531 ด.ช. ชิติภัทธ์ ปิยะพนัธ์ 33 16622 ด.ญ. ณัชฐะคีฏา สุทธิสนธ์ิ
7 16568 ด.ช. ชินพรรธน์ เมธาวุฒิธนกิตต์ิ 34 16653 ด.ญ. ชญาณิศา ชวนอยู่
8 16574 ด.ช. เพทาย ฟกัเขียว 35 16658 ด.ญ. ภัทราพร บุตรพมิพ์
9 16606 ด.ช. สิรวิชญ์ เพกิเฉย 36 16662 ด.ญ. พฒันียา หา้วเจริญ
10 16640 ด.ช. อชิระ เจริญพร 37 16664 ด.ญ. กานต์สินี พพีะระพรรณ
11 16643 ด.ช. ธนภัทร เชียงเพีย้น 38 16692 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พงษวิ์ทยภานุ
12 16671 ด.ช. คณพศ ภัทรพงศ์สิริ 39 16693 ด.ญ. อรัญรักษ์ ค าเทีย่ง
13 16677 ด.ช. พลัฏฐ์ นิยมพลอย 40 16696 ด.ญ. ทิพเกสร เขมะนุเชษฐ์
14 16701 ด.ช. วิชิตชัยเดช วงสวาท 41 16720 ด.ญ. สุพชิญา พฒันมาศ
15 16714 ด.ช. สุภเวช ด่านปาน 42 16726 ด.ญ. สายน้ าทิพย์ อินทรพรหม
16 16800 ด.ช. พศิน ว่องไว 43 16729 ด.ญ. ณัฏฐณัฐ เพรียวพานิช
17 16805 ด.ช. ธนภัทร หนักเกิด 44 16730 ด.ญ. พมิพว์รัญช์ พลอยมุกดา
18 16812 ด.ช. กฤติพทัธ์ พรหมมา 45 16798 ด.ญ.  นันท์นภัส พชุงเจริญ
19 16827 ด.ช. เดชาธร อัศวพทิักษพ์งศ์ 46 17152 ด.ญ. วลีพร ตาลลักษณ์
20 17697 ด.ช. รัชชานนท์ มัสและ 47 17164 ด.ญ. รมิตา ฉิมพงษ์
21 16511 ด.ญ. พชิชานันท์ สุขสวัสด์ิ 48 17165 ด.ญ. วรัชยา เชียงกุล
22 16526 ด.ญ. นันท์นภัส สุวรรณเสริม 49 17581 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ สาไชยันต์
23 16547 ด.ญ. ปริศรา แตงเปล่ียน 50 17585 ด.ญ. นริศรา ปวุตินันท์
24 16552 ด.ญ. ศิรประภา ลิขิตสกุลวงศ์ 51 18117 ด.ญ. สมปรารถนา ปานรัตน์
25 16559 ด.ญ. พาณิภัค ทับยาง 52 18501 ด.ญ. พรียา สุขาบูรณ์
26 16562 ด.ญ. ศิริสกุล เงินยวง 53 18856 ด.ญ. ญาดา อิทธิฤกษม์งคล
27 16582 ด.ญ. อัฉรา ศักสุนทร
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16500 ด.ช. ปกรณ์ เหลืองสีดี 25 19294 ด.ช. ตรัณ ภักด์ิวิไลเกียรติ

2 16505 ด.ช. พชรพล เจตพกุ 26 16519 ด.ญ. พรรวินท์ โพธ์ิพนัศรี

3 16528 ด.ช. คณิน เพง็บุญชู 27 16521 ด.ญ. พรปวีณ์ ทองด้วง

4 16563 ด.ช. อชิระ วุฒิวโรดม 28 16524 ด.ญ. พชิามญชุ์ ธนะฤกษ์

5 16567 ด.ช. ภูปกรณ์ เกษมโศธน์ 29 16546 ด.ญ. ภัทรศยา บัวกล่ิน

6 16577 ด.ช. จักรคณินพ์ วงษวิ์จารณ์ 30 16561 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ มังกะโรทัย

7 16603 ด.ช. ณัฐพชัร์ สังข์เพิม่ 31 16580 ด.ญ. ณภัสชญากาญจน์ธนปุณยปรีดา

8 16609 ด.ช. รัชชานนท์ ทวีระวงษ์ 32 16588 ด.ญ. ศศิวิมล เอกฉันท์

9 16634 ด.ช. อชิตะ ปิน่ทอง 33 16616 ด.ญ. กมลพร แสงแพร

10 16636 ด.ช. ธนวัฒน์ อธิอัครทวีโชติ 34 16617 ด.ญ. สุจรักษ์ มณีแสง

11 16642 ด.ช. ปุญญพฒัน์ พวงทอง 35 16631 ด.ญ. อมลณัฐ ออมชิต

12 16675 ด.ช. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองย่ังยืน 36 16657 ด.ญ. พาขวัญ พกิุลขาว

13 16679 ด.ช. รัตน์นริศ ภัทราพรพสิิฐ 37 16684 ด.ญ. ณิชาภัทร สามลปาน

14 16703 ด.ช. ศักด์ิกรินทร์ อินสอน 38 16685 ด.ญ. ปพชิญา ผู้ช่วย

15 16707 ด.ช. ธนดล เกียรติพรเศรษฐ์ 39 16687 ด.ญ. โกลัญญา ขุนทอง

16 16711 ด.ช. ปราช์ชญา รัตนานนท์เสถียร 40 16736 ด.ญ. นันท์นภัส รอดค า

17 16713 ด.ช. ฐสิษฐ์ ศิลปาภิสันทน์ 41 16741 ด.ญ. อัญชิสา รุ่งมณีกิจเจริญ

18 16783 ด.ช. กิตติภพ มโนมัยเพิม่พนู 42 16781 ด.ญ. ธัญญ์นภัส วิสิทธ์ิจิรโชค

19 16807 ด.ช. ปุญญพฒัน์ พกัไพโรจน์ 43 16796 ด.ญ. ณัจฉรียา สุขขี

20 16826 ด.ช. นัฏฒเนษฐ วงษศ์รีเผือก 44 16797 ด.ญ. อรัญญา สังข์กล่ินหอม

21 17154 ด.ช. สิรวิชญ์ บัวประเสริฐ 45 17159 ด.ญ. ณิชารัศม์ วงศ์จิรวัชร์

22 17699 ด.ช. กรวิชญ์ โยมรัมย์ 46 17580 ด.ญ. นิชาภัทร ชัยทวีทรัพย์

23 17700 ด.ช. ธนภัทร ยมเสน 47 17583 ด.ญ. ณัฐอร เจนกสิสาน

24 18500 ด.ช. สหเทพ ใจจันทร์
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล
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ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16496 ด.ช. นนทพทัธ์ ไชยกูลกาญจน์ 27 16549 ด.ญ. กวินธิดา ก  านารายณ์
2 16498 ด.ช. อัครชัย สายทอง 28 16553 ด.ญ. เขมจิรา ตันมันทอง
3 16533 ด.ช. กมลชยสิทธ์ิ ใจตรง 29 16554 ด.ญ. พชิามญชุ์ หนูเกตุ
4 16535 ด.ช. ฐิติพงษ์ ค้ าชู 30 16581 ด.ญ. ณฐภัค ตันเจริญ
5 16542 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เลิศอัครศรีกุล 31 16587 ด.ญ. ภัณฑิลา บุญเสนันท์
6 16599 ด.ช. ธีรกร ดอนเจดีย์ 32 16615 ด.ญ. ปุณยวีร์ ดอกบุก
7 16601 ด.ช. ศุภกฤต แจ่มใจหาญ 33 16655 ด.ญ. นัฐธิดา ชูก าลัง
8 16608 ด.ช. ธราดล ประยูรมหศิร 34 16689 ด.ญ. ฉัตรชนก นาคสุข
9 16611 ด.ช. ทักษพล สุขศิริ 35 16694 ด.ญ. ฮัยฟาว์ สมวงษ์
10 16633 ด.ช. พงศ์กฤต จันทร์โสม 36 16717 ด.ญ. กัญญ์วรา จีนโสภา
11 16635 ด.ช. ภีมพล เกิดช้าง 37 16721 ด.ญ. พชิญธิดา พฒุตาล
12 16705 ด.ช. ธนกร ประเสริฐ 38 16723 ด.ญ. สุวภัทร จันทรวงษ์
13 16709 ด.ช. ปองคุณ ธราธารกุลวัฒนา 39 16724 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ด ารงค์ธวัชชัย
14 16778 ด.ช. ธีร์ เหลืองทอง 40 16728 ด.ญ. ณปภัสร์ วงศ์แก้ว
15 16795 ด.ช. กฤษณกันต์ เบ็ญพาด 41 16733 ด.ญ. ณภัทรมน เขียวสอาด
16 16815 ด.ช. กิตติทัศน์ ผดุงสุทธ์ิ 42 16743 ด.ญ. ขวัญจิรา สุตตันติปิฎก
17 16817 ด.ช. พพิฒัพงศ์ จีนาภักด์ิ 43 16785 ด.ญ. ภัททิยา อมรชัยยาพทิักษ์
18 17151 ด.ช. จิราธิป นุชนุม่ 44 16791 ด.ญ. รภัทภร ตันมันทอง
19 17160 ด.ช. พงษพ์จน์ วงษสุ์วรรณ 45 16802 ด.ญ. อรุณลักษณ์ อ่อนสดทวีชัย
20 17166 ด.ช. สรวิชญ์ ล าเภา 46 16822 ด.ญ. วรณัน พงษพ์วั
21 17695 ด.ช. ภูวณัฏฐ์ พึง่โพธ์ิทอง 47 16824 ด.ญ. ปริยพชัญ์ เศษวิกา
22 17703 ด.ช. ศิรวิชญ์ เบญจโรจน์ภิญโญ 48 17707 ด.ญ. กัญญาภัค สงวนศักด์ิ
23 16512 ด.ญ. สาธิตา ศรัทธาผล 49 17709 ด.ญ. ภูษนิศา สุนทรธรรม
24 16515 ด.ญ. อัญชิสา เจริญสุข 50 18118 ด.ญ. กาญจนา วิรัชชัว่
25 16523 ด.ญ. สิราวรรณ สุทธิรัตน์ 51 18855 ด.ญ. ธนัชชา บุญญารัตนสถาพร
26 16543 ด.ญ. ชัญญา อุดมผล
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 16534 ด.ช. พชิญะ ศิริชมจันทร์ 27 16548 ด.ญ. กัญชลิกา จินตศิริกูล
2 16537 ด.ช. สรธร อุน่อร่ามวัฒน์ 28 16550 ด.ญ. ชัญญา ลีลารุ่งฤทธ์ิ
3 16540 ด.ช. พงศพศั สอนใจ 29 16557 ด.ญ. ณัฐชยา ส าเรืองเนตร์
4 16564 ด.ช. ศุภกฤต จอมวัน 30 16560 ด.ญ. ฉมามาศ ชัยณรงค์สิงห์
5 16565 ด.ช. ชุติพนธ์ เนียมหอม 31 16589 ด.ญ. ณิชาภัทร โสค าภา
6 16578 ด.ช. แทนคุน ปรัชญาคุณ 32 16590 ด.ญ. ฐิตารีย์ เชีย่วชาญกุลน์
7 16598 ด.ช. กฤตนัน กาลสุวรรณ 33 16614 ด.ญ. ณิชารัศมิ์ เทวา
8 16600 ด.ช. แทยอง ริว 34 16621 ด.ญ. ปวริศา นาคะพนัธ์ุ
9 16602 ด.ช. ปวีร์ พลกุล 35 16627 ด.ญ. ปพชิญา มานะภักดี
10 16604 ด.ช. ศิวกร ศรสินชัย 36 16629 ด.ญ. บุณรดา บ ารุงศรี
11 16613 ด.ช. ติณณภพ บุตรค า 37 16649 ด.ญ. ฎานยา ด ารงค์สกุล
12 16639 ด.ช. วิณพสัร์ วงศ์อารีย์สวัสด์ิ 38 16650 ด.ญ. ปิยธิดา อิม่ลา
13 16669 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุนทรวงศกร 39 16652 ด.ญ. วรรณพร นนทสุต
14 16700 ด.ช. ณัฐชัย ตันติวัฒนสิทธ์ิ 40 16654 ด.ญ. บุณยาพร ชัยวัฒน์
15 16706 ด.ช. พทิวัส มากกล่ิน 41 16656 ด.ญ. กษริา โตยะวณิช
16 16784 ด.ช. นิติพฒัน์ คงถาวร 42 16683 ด.ญ. เข็มกลัดเพชร ทองโชติ
17 16789 ด.ช. ปุณณ์วรรษณ วงษจ์ู 43 16686 ด.ญ. ญาดา อรุณเจริญ
18 16811 ด.ช. กันต์ เลาหชัยนันท์ 44 16697 ด.ญ. ธนพร อดิเรกลาภ
19 16819 ด.ช. กตัญญู จงเจริญ 45 16722 ด.ญ. วรัทยา ทองสุทธา
20 17694 ด.ช. ธิติฎฐ์ เติมศรีวรานนท์ 46 16725 ด.ญ. นริน เขียวชะอุม่
21 17701 ด.ช. ณฐนน วิเชียร 47 16782 ด.ญ. ภาวิดา แย้มศรี
22 16510 ด.ญ. วีรภัทร เรืองขันธ์ 48 16790 ด.ญ. วาริยา หนูขาว
23 16514 ด.ญ. ปรียาพร บุญมา 49 16792 ด.ญ. ภรณ์ณภัส กสิไพศาล
24 16517 ด.ญ. นิศามณี ศรีทับทิม 50 16809 ด.ญ. ธัญภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ
25 16520 ด.ญ. บุษยมาศ ล้ิมจ้อย 51 16814 ด.ญ. ศิริณัฐฐา เทียมเมฆา
26 16545 ด.ญ. จิณัฐตา เจนกฤติยา 52 16821 ด.ญ. ณปภัช จุลมัญลิก
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