
เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19783 ด.ช. อัษฎา เรืองขจร 16 19799 ด.ญ. ธาริกา อยู่บรรยงค์

2 19784 ด.ช. อภิศรณ์ ชาวหล่ม 17 19800 ด.ญ. กัญญาณัฐ แพร่หลาย

3 19785 ด.ช. สิทธินนท์ โกศลรัตนพร 18 19801 ด.ญ. วิไลวรรณ ลีอ้อม

4 19786 ด.ช. ธนบดี พงษ์ศิริ 19 19802 ด.ญ. ลักขิกา รักสนิท

5 19787 ด.ช. ณัฏฐชัย พรมเกตุ 20 19803 ด.ญ. สิปาง แก้วจันทร์

6 19788 ด.ช. ภาคิน บตุรคล้าย 21 19804 ด.ญ. ณัฐมน ใจจัน

7 19789 ด.ช. พิคณพงษ์ มั่นคง 22 19805 ด.ญ. อังสุมาลิน วงษ์พัฒน์

8 19790 ด.ช. ปณัณวิชญ์ เจตบตุร 23 19806 ด.ญ. วรัชยา หา้วหาญ

9 19791 ด.ช. ฐิติพันธ์ ง้วนพันธ์ 24 19807 ด.ญ. สริญญา ประสม

10 19792 ด.ช. ศรัณย์พัทธ์ แก้วอุปการ 25 19808 ด.ญ. กวินธิดา จันทร์น้อย

11 19793 ด.ช. ธนาธิป หนูใจ 26 19809 ด.ญ. มัลลิษา อยู่ดี

12 19796 ด.ช. สุประวีณ์ นุชนุ่ม 27 19810 ด.ญ. วริศรา ศรีรัตนศักด์ิ

13 19797 ด.ช. ศุภกรกฤษ สระศรีสม 28 19811 ด.ญ. รัดเกล้า ผาสุ ข

14 19978 ด.ช. ฐิติวัฒน์ โนรีสมบติั 29 19814 ด.ญ. ปณุณดา ศรีษะค า

15 19979 ด.ช. วีรภัทร เพลงบวั
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19815 ด.ช. เตชินท์ น้อยพระปาน 14 19830 ด.ญ. อนัญญา คูหาสันติกาญจน์

2 19816 ด.ช. ณัฐนันท์ พินิจวัฒน์ 15 19831 ด.ญ. รมิตาพร ทองอินทร์

3 19817 ด.ช. อนาวิล สุวรรณฉิม 16 19832 ด.ญ. กัลยกร จันดา

4 19818 ด.ช. มนัสชัย กาญจนานุรักษ์ 17 19833 ด.ญ. กัญญ์วรา รตะเกษตร

5 19819 ด.ช. นฤดล พูลทองค า 18 19834 ด.ญ. อิสริยา พาภิรมย์

6 19820 ด.ช. ธนวรรธน์ ภู่สุวรรณ์ 19 19835 ด.ญ. สุพรรษา สร้อยจ านงค์

7 19821 ด.ช. ภูริพัฒน์ จุ้ยวัน 20 19836 ด.ญ. สิริน ว่องพานิช

8 19822 ด.ช. กิติธาวิน รุจิเจริญวงศ์ 21 19837 ด.ญ. ธนัญญา บวัซ้อน

9 19823 ด.ช. ณัฐเศรษฐ  เจริญย่ิง 22 19838 ด.ญ. บณุยนุช สกุลเพียรพิริยะ

10 19824 ด.ช. กฤตยพงษ์ เนียมหอม 23 19839 ด.ญ. ธัชพรรณ บญุครอง

11 19828 ด.ช. ปญัญ์ธพัฒน์ ประทปีธนวงศ์ 24 19840 ด.ญ. ณัฐร าไพ แม้นงาม

12 19829 ด.ช. อริย์ธัช พิมพ์วงษ์เกตุ 25 19841 ด.ญ. รินลดา นะวะเย็น

13 19980 ด.ช. ปฐพี เขียวทอง 26 19842 ด.ญ. สินีนาฏ วันเพ็ญ

27 19843 ด.ญ. ภูริชญา วันเพ็ญ

28 19846 ด.ญ. ดลนภา พายัพ

29 19847 ด.ญ. อนันตญา บญุเลิศ
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19848 ด.ช. วีรวัฒน์ เหลืองอรัญนภา 14 19864 ด.ญ. ลักษมี วิจิตต์โภคิน

2 19849 ด.ช. ติณณ์ณภัทร สุขศิริ 15 19865 ด.ญ. กัญญ์ฐณัท ล้ิมสินโสภณ

3 19850 ด.ช. พีรพัฒน์ คงวล 16 19866 ด.ญ. พันนภา สุภาพ

4 19851 ด.ช. เขตแดน ค าหอม 17 19867 ด.ญ. พชิราญา บญุทวีบรรจง

5 19852 ด.ช. จารุวิทย์ ภู่เงิน 18 19868 ด.ญ. ภัทรวดี บษุษะ

6 19853 ด.ช. ธนภัทร ศรีทบัทมิ 19 19869 ด.ญ. กันยกร ประกาศแก่นทราย

7 19854 ด.ช. กฤษณะพงศ์ เขียวสวัสด์ิ 20 19870 ด.ญ. กัญญาภรณ์ ประวิงทรัพย์

8 19855 ด.ช. ปณัณวรรธ เมืองแพน 21 19871 ด.ญ. เบญญาภา ทองแท้

9 19856 ด.ช. นพคุณ ประกายแสงส่อง 22 19872 ด.ญ. ไอรดา เกียรติศิริกุล

10 19857 ด.ช. ดลรวี ชัยร าลึก 23 19873 ด.ญ. สิรินดา อักษรธนาวัฒน์

11 19860 ด.ช. ไกรธนเดช ช านาญ 24 19874 ด.ญ. กัญญาพัชร บญุประทานพรชัย

12 19861 ด.ช. แอนดริว เดวิด 25 19875 ด.ญ. กัญญาภัค สนิท

13 19863 ด.ช. ธนภัทร เจียมวิจิตร 26 19878 ด.ญ. ณัฐรินทร์ ภูมิประพันธ์กุล

27 19879 ด.ญ. ณัฐสุรางค์ กาญจนถาวรวิบลู

28 19880 ด.ญ. มาดี เซ่ียงหว็อง

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19881 ด.ช. ธีรเทพ อยู่ยง 14 19895 ด.ญ. ธมลณัฏฐ์ มิเกล้ียง

2 19882 ด.ช. ฐิติภัทร ปิ่นแก้ว 15 19896 ด.ญ. อนัญญา ยอดด าเนิน

3 19883 ด.ช. ชนะภูมิ บญุชูเชิด 16 19897 ด.ญ. กัญญาภัทร ค าชนะ

4 19884 ด.ช. ธนวัตน์ วศินนิติวงศ์ 17 19898 ด.ญ. ชยุดา ชูตระกูลธรรม

5 19885 ด.ช. สุทธิภัทร เกตุแดงแซ่คู 18 19899 ด.ญ. ภูริณดา สอนเพีย

6 19886 ด.ช. พิสิษฐ์ ลือกระจ่าง 19 19900 ด.ญ. กมลลักษณ์ โนนมี

7 19887 ด.ช. ธนพล เซ่ียงฉี 20 19901 ด.ญ. ณภัทรลดา วิชายะ

8 19888 ด.ช. ธนาธิป สุดแสวง 21 19902 ด.ญ. สุรัตญา บา้นใหม่

9 19889 ด.ช. ณพศร ภูฆัง 22 19903 ด.ญ. อรอมล อุตสาห์

10 19890 ด.ช. ธีรวิชญ์ อินทน์จันทน์ 23 19904 ด.ญ. เขมจิรา เขียวสวัสด์ิ

11 19891 ด.ช. ธนกฤต อิ่มเจริญ 24 19905 ด.ญ. นธวรา ฟักเหลือง

12 19892 ด.ช. ณัฐธีร์ จิตตะ 25 19906 ด.ญ. สิริลักษณา รุ่งรัตน์ธวัชชัย

13 19893 ด.ช. อคิราห์ บญุสุข 26 19907 ด.ญ. ปาณิศา จันทร์เจริญ

27 19911 ด.ญ. ด.ญ.สุภาภัทร ด้วงเดช

28 19912 ด.ญ. เอญาดา นุชนุ่ม

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19913 ด.ช. วรากร เพ็ญจันทร์ 13 19927 ด.ญ. ณัฐณิชา ชัดสกุล

2 19914 ด.ช. สิทธา สิงหโ์ตแก้ว 14 19928 ด.ญ. ภิรัญญา ทองแท้

3 19915 ด.ช. ชยากร รัตนวราหะ 15 19929 ด.ญ. กมลกานต์ วงศ์ดี

4 19916 ด.ช. พฤกษ์ เหลืองระลึก 16 19930 ด.ญ. สุพิชฌาย์ หมู่ม่วง

5 19917 ด.ช. กฤตชัย บญุเลิศ 17 19931 ด.ญ. พิมพ์นิภา สุขกรม

6 19918 ด.ช. จิณณะพัชญ์ จงวัฒนาไพศาล 18 19932 ด.ญ. สุธาสินี บญุญะบาล

7 19919 ด.ช. อรรถนนท์ ผิวผ่อง 19 19933 ด.ญ. ปาณิศา บญุเลขา

8 19920 ด.ช. ณัฏฐนันท์ มีแก้ว 20 19934 ด.ญ. ชญาภา ประเสริฐสังข์

9 19921 ด.ช. ศุภวิชญ์ แพสอาด 21 19935 ด.ญ. ณัฏฐพร ศรีรุณ

10 19922 ด.ช. ภูเบศ คชวงศ์ 22 19936 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ใจเฟือย

11 19923 ด.ช. วชิรวิทย์ บวัซ้อน 23 19937 ด.ญ. ญิงนภา ทองมา

12 19926 ด.ช. ธนธร ค าประกอบ 24 19938 ด.ญ. พิชามญธ์ุ บญุชูเชิด

25 19939 ด.ญ. ศุภิสรา รุ่งเรืองย่ังยืน

26 19940 ด.ญ. มิลล่า แดนเนียลคิม

27 19942 ด.ญ. จีรนันท์ ใจจันทร์

28 19943 ด.ญ. ปพิชญา สายด้วง

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19945 ด.ช. ศรัณยพงศ์ หงษ์ทอง 13 19958 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา หว่านพืช

2 19946 ด.ช. ปณัณธร รักบอ่พลับ 14 19959 ด.ญ. ปญัญ์นภัส ศรีทองเกิด

3 19947 ด.ช. ณภัทร อัศวสถาพรผล 15 19960 ด.ญ. ชนณกมล เพ็งเลิศ

4 19948 ด.ช. นัฐพล หาญกล้า 16 19961 ด.ญ. ศตพร ย้ิมใหญ่หลวง

5 19949 ด.ช. ปวริศ เกษมวิริยนนท์ 17 19962 ด.ญ. ธันยมัย บญุญารัตนสถาพร

6 19950 ด.ช. ภูสิษฐ์ บญุทวีวรพันธ์ 18 19963 ด.ญ. ณัฏฐ์ชัญญา นาคะพันธ์

7 19951 ด.ช. ปณัณธร ผ่ึงแผน 19 19964 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แสงเพลิง

8 19952 ด.ช. ณัฐสิษฐ ยูงศิริกาญจน์ 20 19965 ด.ญ. พรชนก ทองปรีชา

9 19953 ด.ช. นันทพงศ์ พรหมสวัสด์ิ 21 19966 ด.ญ. ประภัสสรา กุนศิลา

10 19954 ด.ช. ธามไท คล้อยคล้า 22 19967 ด.ญ. นิรดา หมีแรต

11 19956 ด.ช. เตชิต จันดี 23 19968 ด.ญ. มณีกานต์ ขวัญอ่อน

12 19957 ด.ช. ฐิติพัศ ศรีวัฒนาปติิกุล 24 19969 ด.ญ. ณัฏฐธิดา เรืองจินดา

25 19970 ด.ญ. ยุวดี แบง่เพชร

26 19972 ด.ญ. เอมพิชชา อินทวิชัย

27 19973 ด.ญ. ญาณิศา แดงกลับ

28 19975 ด.ญ. นภัสธิชา เนตรน้อย

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19794 ด.ช. ธนเมศฐ์ ธนเมธีกุลนันท์ 15 19812 ด.ญ. พนิดา ถาวรวงษ์

2 19795 ด.ช. อาทวิรา วิเศษสิงห์ 16 19813 ด.ญ. วนัชพร อัคราภิชาต

3 19798 ด.ช. กฤษณนัยน์ ไม้เรียง 17 19844 ด.ญ. ไอยวริญญ์ มากทรัพย์

4 19825 ด.ช. ถิรวัฒน์ ดาบแก้ว 18 19845 ด.ญ. ภวรัญชน์ เตียงเกตุ

5 19826 ด.ช. เชษฐวิรุฬห์ แดงทา่ไม้ 19 19876 ด.ญ. ดลดา แก่นละออ

6 19827 ด.ช. ชลธี สายหลักค า 20 19877 ด.ญ. ณัฐจิรา วงศ์หวุน

7 19858 ด.ช.  ภากร บรรจงรักษ์ 21 19908 ด.ญ. ณัฐวรา จันทมาศ

8 19859 ด.ช. รตน เฉยสะอาด 22 19909 ด.ญ. ธรรมศรณ์ วงษ์สุวรรณ

9 19862 ด.ช. อัสวิน แดงแจ้ 23 19910 ด.ญ. เอธนิดา เรืองคล้าย

10 19894 ด.ช. ภูวเดช แจ่มใส 24 19941 ด.ญ. พัชรธิดา กลีบเมฆ

11 19924 ด.ช. จิรคุณ โยมด้วง 25 19944 ด.ญ. ณัฐวรา สดวิไล

12 19925 ด.ช. นราวิชญ์ ศักด์ิศิริโสภาค 26 19971 ด.ญ. กัญจน์ณิชา มีเท

13 19955 ด.ช. พีรัฏฐ์ กิตติกุลพิภัทร์ 27 19974 ด.ญ. สวรินทร์ คชสาร

14 19977 ด.ช. วิภู พิมพ์อ่อน 28 19976 ด.ญ. ชณิสรา ชะนิ่ม

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล
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