
เลขที่
เลขประจ ำ
ตัวนักเรยีน

เลขที่
เลขประจ ำ
ตัวนักเรยีน

1 19030 ด.ช. ศุภวิชญ์ ดารา 22 19070 ด.ญ. ณริณดา ทองวัง 

2 19064 ด.ช. ณลัณทร   ทองวัง 23 19108 ด.ญ. กมลชนก แซ่ล้อ

3 19134 ด.ช. ธนภัทร เรืองรัมย์ 24 19109 ด.ญ. ลภัสรดา เชื้อพงษ์

4 19135 ด.ช. กฤฒิเดช เศรษฐรักษา 25 19125 ด.ญ. ญาณิศา รักษากุล

5 19137 ด.ช. กฤติเดช เกตุสง่า 26 19142 ด.ญ. พรสินี แพงราช

6 19140 ด.ช. ณัฐพัชร์ พรหมสวัสด์ิ 27 19145 ด.ญ. ณัฐกมล เฉลิมทองแก้วดี

7 19141 ด.ช. อัศม์เดช เกียรติโอภาส 28 19147 ด.ญ. มัสฤณ เสาศิลา

8 19162 ด.ช. ปพน ทยุประสิทธ์ิ 29 19151 ด.ญ. ชัชชญา วสุชติวัฒน

9 19164 ด.ช. ณิชพน จ าปาทอง 30 19157 ด.ญ เพียงขวัญ ไทยประไพสาร

10 19166 ด.ช. ปณุณเมธ สนใจย่ิง 31 19158 ด.ญ. กมลทพิย์ สินคง

11 19167 ด.ช. อชิระ สินคง 32 19179 ด.ญ. ธัญรัศม์ ธนธ ารงค์พันธ์

12 19169 ด.ช. พชร ทั่งเหล็ก 33 19184 ด.ญ. ทพิปภา เพียงล้ิม

13 19173 ด.ช. ปรเมศร์ เขียวชะอุ่ม 34 19185 ด.ญ. ฐานิตาพัศ ทองเปราะ

14 19175 ด.ช. อัครนันท์ ผลวิริยะกานต์ 35 19186 ด.ญ. วิภาวี บญุทยีม

15 19199 ด.ช. อภิวิชญ์ เฮงทองเลิศ 36 19189 ด.ญ. คณิศร ค าตัน

16 19207 ด.ช. วรพงศ์ ฤดีณัฐทรัพย์ 37 19193 ด.ญ. ปญุญพัฒน์ รู้ระวัง

17 19210 ด.ช. ธนภัทร นาเครือ  38 19195 ด.ญ. กมลชนก ชื่นเจริญ

18 19212 ด.ช. ดนัยณัฐ อุดมผล 39 19375 ด.ญ. ณัฏฐิกา ฉัตรแก้ว

19 19213 ด.ช. ฉัตรพันธ์ ยาสุ่ม 40 19376 ด.ญ. ณัฐณิชา พาโท

20 19238 ด.ช. นพวิทย์ เกษมวิริยนนท์

21 19759 ด.ช. ชัยวุฑ สงวนศักด์ิ
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เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19090 ด.ช. ภูผา วังกุ่ม 22 19084 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา เขียวชอุ่ม

2 19091 ด.ช. ณชรต จ าปาทอง 23 19086 ด.ญ. นันทน์ลิน นิติชัยจงวัตร

3 19093 ด.ช. ขุนพล สัตยเวทย์ 24 19087 ด.ญ. อังควิภา เมฆอินทร์

4 19095 ด.ช. ศุภศิษฎ์ิ รุ่งวิไลเจริญ 25 19089 ด.ญ. พัชรนันท์ จันทร์เทพ

5 19096 ด.ช. เมธาวิน อินทรพรหม 26 19107 ด.ญ. ปาริฉัตร พุ่มราตรี

6 19097 ด.ช. ธีรรัศมิ์ อินทน์จันทน์ 27 19110 ด.ญ. ภัทรมน เขมะวิชานุรัตน์

7 19098 ด.ช. ทยากร วิจักขณ์กาญจน 28 19112 ด.ญ. พิชญธิดา สุขจิต

8 19099 ด.ช. ธนกฤต โพธิสัตยา 29 19114 ด.ญ. นรินทริา สุขสม

9 19100 ด.ช. พชร พูลเดช 30 19116 ด.ญ. ชนิศา แสงพิจิตร

10 19101 ด.ช. ศิระวิชญ์ โมราสุด 31 19117 ด.ญ. กันตา แสงวรราช

11 19102 ด.ช. ปวิณก์ รังทองค า 32 19119 ด.ญ. กัญญณัฐณ์ เปล่ียนข า

12 19103 ด.ช. นภัทร สินเจริญชัย 33 19122 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชูเลิศ

13 19127 ด.ช. ภิญโญ บญุสุขประเสริฐ 34 19123 ด.ญ. พิมพ์พจี สังวาลสิน

14 19128 ด.ช. สุวิจักขณ์ ตันตระวาณิชย์ 35 19143 ด.ญ. พัชรพร ค าดี

15 19129 ด.ช. นราธิป นาคใหม่ 36 19146 ด.ญ. ปริชญา สารีวงษ์

16 19130 ด.ช. กิตติคุณ ฉัตรนิมิต 37 19148 ด.ญ. รวีกาญจน์ หาญปราบ

17 19131 ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อวู้หลิม 38 19152 ด.ญ. วนิดา คงนานดี

18 19373 ด.ช. ภูริณัฐ หสัเขตร์ 39 19154 ด.ญ. ณภัสสร แก้วชนะวิเศษ

19 19374 ด.ช. ศรัณย์ภัทร เรวัตฐิติวงศ์ 40 19263 ด.ญ. นฏา ลีลาเลิศ

20 19676 ด.ช. มังกร จ าเนียรพล

21 19760 ด.ช. ปติิ เพ็งสุภา
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 18950 ด.ช. ธนภัทร จีนาภักด์ิ 22 18973 ด.ญ พิชามญชุ์ เทยีนสวัสด์ิ

2 18956 ด.ช. อานนท์ แซ่เอี๊ยว 23 19001 ด.ญ. กชพร อุ่นเครือ

3 18958 ด.ช. บดินทร์ คงแปน้ 24 19009 ด.ญ ณัฏฐนันท์ กาญจนภิญพงศ์

4 18959 ด.ช. รุจิภาส บณุยายน 25 19038 ด.ญ. อรวรา ชานุ

5 18960 ด.ช. ธนวัฒน์ บตุรทะยัก 26 19159 ด.ญ. พราวพิชชา พุทธรักษา

6 18989 ด.ช. กรปภาวิน วัจนสุนทร 27 19178 ด.ญ. ณัฎธยาน์ อ่องจุ้ย

7 18996 ด.ช. ธนพิพัฒน์ ขุนศรีจตุรงค์ 28 19180 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ต้ังกิจดีมั่น

8 19104 ด.ช. ธีรายุทธ์ ปยุภิรมย์ 29 19191 ด.ญ. ณรินทน์ัน รุ่งเรืองสิทธิชัย

9 19105 ด.ช. ณัฐพัฒน์ รุ่งเจริญ 30 19219 ด.ญ. พรชนก มาลาพงษ์

10 19106 ด.ช. ชินทสัน์ กุศลการณ์ 31 19220 ด.ญ. ธัญนันท์ เชยโต

11 19136 ด.ช. ธนัท เฮงจินดา 32 19223 ด.ญ. วรินทร์รดา เจียมชนะ

12 19138 ด.ช. ศุภฤกษ์ มะโนรมณ์ 33 19224 ด.ญ. ณิชาภา แดงระยับ

13 19170 ด.ช. ธนกร เจริญเชื้อ 34 19227 ด.ญ. ธัญสิณี ปุ่นแย้ม

14 19203 ด.ช. ณฐกร โพธ์ิพ่วง 35 19228 ด.ญ. ณัฐณิชา ทองสุขมาก

15 19206 ด.ช. ปณัณวิชญ์ ดิษฐเกษร 36 19231 ด.ญ. นาถชญา โพธ์ิใบ

16 19208 ด.ช. พงศ์ภีระ พงษ์ไพบลูย์ 37 19382 ด.ญ. ฐิตารีย์ เสริมสุข

17 19209 ด.ช. รักษ์รวรรธ พรานเจริญ 38 19383 ด.ญ. พิมพ์นารา นิยมวงศ์

18 19211 ด.ช. คุณกร โยมด้วง 39 19762 ด.ญ. ภรณ์พิรุณ วิเศษสิงห์

19 19237 ด.ช. ธิติศักด์ิ บตุรพิมพ์

20 19257 ด.ช. ไรวินท์ พงษ์กังสนานันท์

21 19761 ด.ช. เตชิต กาบพลอย
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19022 ด.ช. ธณวิชญ์ เนียมหอม 21 18704 ด.ญ. นุชจรินทร์ พิสูตร์

2 19023 ด.ช. พิชญุตม์ สมทศันกุล 22 18964 ด.ญ กัญวรา ร่ืนส าราญ

3 19025 ด.ช. พัทธดลย์ เอกจิตร 23 18967 ด.ญ. วรนิษฐ์ โฉมงาม

4 19026 ด.ช. สรัล อุดมผล 24 19015 ด.ญ. อารดา พงษ์ศิริ

5 19027 ด.ช. บลัลังก์วัศ แสงหรัิญ 25 19016 ด.ญ. ปณัฑิตา อินทร์บญุ

6 19028 ด.ช. ธีรเทพ แจ้งสว่าง 26 19017 ด.ญ. ปริมลดา กันทะเขียว

7 19031 ด.ช. ฐปนนท์ คัชชิมา 27 19034 ด.ญ. อิสรีย์ ผาสุ ข

8 19033 ด.ช. วิชยุตม์ ศิริชมจันทร์ 28 19036 ด.ญ. กฤตพร สีเสน

9 19054 ด.ช. นันธพร บางบอ่ 29 19039 ด.ญ. นันทน์ภัส อ่อนนิ่ม

10 19056 ด.ช. ณัฐวีร์ วังขนาย 30 19040 ด.ญ. ณัฐวดี เชยโต

11 19057 ด.ช. ภควัต แสวงทรัพย์ 31 19041 ด.ญ. ศิโรรัศมิ์ กลีบเมฆ

12 19062 ด.ช. ธนาวรรธน์ จงวัฒนาไพศาล 32 19042 ด.ญ. พลอยประภัตร์ สิทธิธรรมศาล

13 19063 ด.ช. กิตติกวิน กุ่ยตระกูล 33 19045 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ศิริพิน

14 19065 ด.ช. ธนภัทร ปตีวัฒนกุล 34 19046 ด.ญ. ปานชีวา สมชัยอยู่เจริญ

15 19066 ด.ช. จิรวัฒน์ กิจประสงค์ 35 19047 ด.ญ. นันทวรรณ แซ่ตัน

16 19067 ด.ช. ธีรเดช หอมจันทร์ 36 19048 ด.ญ. กุลพัชร จิตนิยม

17 19367 ด.ช. ธนวัฒน์ เสือเทศ 37 19050 ด.ญ. วิริยนันท์ ปล้ืมจิตต์

18 19368 ด.ช. ชัยวิชญ์ เชียงทอง 38 19233 ด.ญ. ธารวิมล ทองนุ่ม

19 19369 ด.ช. เมธาวี พึ่งเงิน 39 19371 ด.ญ. โชติกา ยางนิยม

20 19370 ด.ช.  นฤพล พยาบาล
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 18724 ด.ช. ภูธนัธ เจริญนาค 21 18974 ด.ญ ชญาภา ธงสุวรรณ

2 18947 ด.ช. ธาวิน เทยีนทองดี 22 18975 ด.ญ รัฐณภรณ์ นาคอ้น

3 18948 ด.ช. ณัฐภูมิ ภุมรินทร์ 23 18980 ด.ญ. ธัญชนก นนทแ์ก้ว

4 18949 ด.ช. เกษมทตั ค าตัน 24 18999 ด.ญ. ศิรภัสสร ไทยถานันดร์

5 18951 ด.ช. กวีวัธน์ แปลงกิริยา 25 19000 ด.ญ ณัฐทติา นิวงษา

6 18952 ด.ช. ธนวิชญ์ วันเพ็ญ 26 19002 ด.ญ จิราพร ฟักทอง

7 18953 ด.ช. ประภัทรวิทย์ พวงทอง 27 19004 ด.ญ. ศิริทรัพย์ ภาคภูมิ

8 18954 ด.ช. นิพิฐพนธ์ เนติอนันต์โชติ 28 19005 ด.ญ. พีราภัสร์ มาเจริญรุ่งเรือง

9 18955 ด.ช. กฤตานนท์ จันทรภูม 29 19006 ด.ญ ณัฐนรี สงวนศักด์ิ

10 18962 ด.ช. อุกฤษฏ์ บญุญาลัย 30 19007 ด.ญ. รมิตา สุพัตร์ 

11 18984 ด.ช. รัชธรรม ภักดีศุภผล 31 19008 ด.ญ รวิกา สุพัตร์ 

12 18985 ด.ช. ศุภากร จันทร์เครือ 32 19012 ด.ญ ปารดา ปลอดภัย

13 18986 ด.ช. ธนพนธ์ ชัยรัตน์ 33 19013 ด.ญ. กมลชนก กุนศิลา

14 18987 ด.ช. กฤษกร สุพรรณพงศ์ 34 19075 ด.ญ. ณกมล ปลัดขุน

15 18991 ด.ช. พชรดนย์ เต็งย่ี 35 19079 ด.ญ. ญาณดา ทว้มเทยีบ

16 18992 ด.ช. ชยพล ประเสริฐศิริสร 36 19081 ด.ญ. สริศา บญุวิลัย

17 18993 ด.ช. อัคคเดช อินสว่าง 37 19082 ด.ญ. ฐิติกานต์ ค าปาน

18 18997 ด.ช. สิทธิภัทร เกตุแดงแซ่คู 38 19261 ด.ญ. วัลลภา บวัพันธ์

19 19059 ด.ช. ธีร์ พันธ์ุภักดี 39 19372 ด.ญ. สายธาร ภูมิสถาน

20 19232 ด.ช. พิพัฒ เอมโอด 40 19782 ด.ญ. หทยัชนก เปี่ยมคล้ า
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
เลขที่

เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 18946 ด.ช. ธีทตั ยังปรางค์ 16 18965 ด.ญ. ชนิดาภา แก่นแก้ว

2 18957 ด.ช. จตุรภัทร กิตติธงชัยกุล 17 18966 ด.ญ ดารินทร์ ทกัษิโณรส

3 18961 ด.ช. ธนปกรณ์ รอดสุด 18 18968 ด.ญ. ภัณฑิรา ยะนิล

4 18983 ด.ช. บนัณฑัตบรูณ์พิภพเมืองสุวรรณ 19 18972 ด.ญ. กชพรรณ แย้มชุ่ม

5 19132 ด.ช. พรสิริชัย ใจดี 20 18976 ด.ญ ชุติกาญจน์ ชีวะนอรรถ

6 19133 ด.ช. ประกฤติกรณ์ อุ่ยตระกูล 21 18977 ด.ญ อันติกา ยอดด าเนิน

7 19139 ด.ช. ฑีนภัทร วีระสุนทร 22 18982 ด.ญ. กัญจน์ณิชา พรรณา

8 19161 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ พุทธิวิโรจน์วงศ์ 23 19003 ด.ญ. ณหทยั ผมทอง

9 19163 ด.ช. ภัคพนธ์ ย้ิมแย้ม 24 19010 ด.ญ. ชัญญาพัทธ์ อินทรักษ์

10 19165 ด.ช. ชนัดพล ปรีจิตร 25 19011 ด.ญ ทพิย์กานดา เกรียงวิทยากุล

11 19168 ด.ช. อภิชา ไหมศรี 26 19160 ด.ญ. ลักขณา จันทรวัฒน์

12 19171 ด.ช. มหาสมุทร วงศกรวัฒนกุล 27 19181 ด.ญ. ธีวรา บญุด าเนิน

13 19172 ด.ช. ประนิทศัน์ สุขเกษม 28 19182 ด.ญ. พรพิมล มิตรสงเคราะห์

14 19174 ด.ช. วีรพล กุฎี 29 19183 ด.ญ. ณัฎฐ์รสา ภูมิประพันธ์กุล

15 19176 ด.ช. นวพล แจ้งตระกูล 30 19187 ด.ญ. พัดชา ส าเนียงงาม

31 19188 ด.ญ. ชัญญาณัฐฏ์ ไพศาลย์

32 19190 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พิมพ์ศักด์ิ

33 19192 ด.ญ ฐิติวัลค์ุ บษุยเจริญสุข

34 19194 ด.ญ. สิริธิบด์ิ จ าปาหอม

35 19239 ด.ญ. ปลายฟ้า แก้วพรายงาม

36 19681 ด.ญ. เอมญาดา อินทวิชัย

37 19763 ด.ญ. ปณุยภา จันทร์สุข
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เลขที่
เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน
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เลขประจ ำ

ตัวนักเรยีน

1 19019 ด.ช. ญาณวรุตม์ ขันธวิสูตร 17 18585 ด.ญ. กัญญาภัค เกียรติไพบลูย์

2 19020 ด.ช. ยุทธการ ประจิมสกุล 18 19051 ด.ญ. นันทณ์ภัส ชูชัย 

3 19021 ด.ช. พีรภัทร ด ารงพานิช 19 19071 ด.ญ. ณิชาบลู อภิวัฒนกุล

4 19024 ด.ช. ชินทยุต เนตรน้อย 20 19072 ด.ญ. อัจฉราพร จันดี

5 19029 ด.ช. ณชพล โพธ์ิจักร 21 19073 ด.ญ. ภรณ์ชนกพรหมณ์อ่อนศิริ

6 19032 ด.ช. ปณัณพัฒน์ ชูชัย  22 19076 ด.ญ. มณีจันทน์ มหทัธโนโชติ

7 19055 ด.ช. สรณ์ เด่นสว่าง 23 19077 ด.ญ เขมพิชา เพ็ชรเกิด

8 19058 ด.ช. ธนบลูย์ ทว้มคร้าม 24 19080 ด.ญ. ณิชาภัทร พลอยสว่าง

9 19060 ด.ช. ธนาวิต จิตรมนตรี 25 19083 ด.ญ. ปรรณรัสสร จุลศักด์ิ

10 19061 ด.ช. พงศ์ปณต กาญจนอภิรักษ์ 26 19088 ด.ญ. กัญญณัช ทองนุ่ม

11 19068 ด.ช. ภามภากร อมรชัยยาพิทกัษ์ 27 19111 ด.ญ. อุมากร กล่ินนิ่ม

12 19069 ด.ช. ธนภัทร เหมือนผลจันทร์ 28 19113 ด.ญ. เพียงอัมพร จงหอมขจร 

13 19092 ด.ช. พรหมพิริยะ จงหอมขจร 29 19115 ด.ญ. ณัฏฐรัตน์ ศิริวรรณ์

14 19094 ด.ช. ตะวัน มีมูลทอง 30 19118 ด.ญ. ณัฏฐ์พิชา เปล่ียนข า

15 19377 ด.ช. ภิญญพัฒน์ สังข์กล่ินหอม 31 19121 ด.ญ. อภิญญา เชื้อเจริญ

16 19764 ด.ช. พิสิษฐ์ ไทยประเสริฐ 32 19124 ด.ญ. ณภัสท์ ร่มไทร

33 19144 ด.ญ. หทยัรัตน์ เสือแสงเสริม

34 19149 ด.ญ. ดารัณ ปณณพสมภพ

35 19150 ด.ญ ณรัญญาพร แผลงศร

36 19155 ด.ญ. นลินนิภา วีระสุนทร

37 19156 ด.ญ. อารยา เหลืองกุหลาบ
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1 18988 ด.ช. ศักด์ิศิษฏ์ เจริญพร 17 18963 ด.ญ. ตุลนิดา จันทร์ฉาย

2 18990 ด.ช. วัชรพล พันธ์ุพรหมา 18 18979 ด.ญ. ณปภัช อินแสน

3 18994 ด.ช. ภูมิธรรม สายหลักค า 19 19014 ด.ญ. ปญุญิสา เอี่ยมเทศ

4 18995 ด.ช. วัฒน์ธณนันท์ กองจ าปา 20 19018 ด.ญ. ธัญญานันท์ สุวรรณภูมิ

5 18998 ด.ช. พชรพล กาญจนเทพมงคล 21 19035 ด.ญ. จิรนันท์ ดาวเจริญพร

6 19196 ด.ช. ณัฐภัทร เกษมโศธน์ 22 19043 ด.ญ. ปภัทร์สรา นาคคงค า

7 19197 ด.ช. ปณุณวิช พรรธนาลัย 23 19044 ด.ญ. วรวลัญช์ ตันโสดเจริญ

8 19198 ด.ช. ภัคพนธ์ จีรกาญจน์กุล 24 19049 ด.ญ ภิญญาพัชญ์ เจริญวัย

9 19201 ด.ช. ธนเดช ศรีสมุทร 25 19052 ด.ญ. สมภัทรา จีนาภักด์ิ

10 19202 ด.ช. จิรภัทร ฉิมพาลี 26 19053 ด.ญ. บษุรินทร์ เย็นจิตต์

11 19204 ด.ช. จิรัฎฐ์ ปตีวัฒนกุล 27 19214 ด.ญ. นันท์ จารุกรโรจน์วัฒน

12 19205 ด.ช. ปพนธีร์ บอ่เกิด 28 19215 ด.ญ ณัฏฐพร พฤฑฒิกุล

13 19378 ด.ช. ณัฏฐภพ เสถียรุจิกานนท์ 29 19216 ด.ญ. พนัชกร เล่ียนเครือ

14 19379 ด.ช. แอสตัน คิม 30 19217 ด.ญ. มณิวรรณ อุ่นดี

15 19381 ด.ช. วรพจน์ วุฒิวโรดม 31 19218 ด.ญ. เบญจวรรณ โพลี

16 19765 ด.ช. ธีร์ธวัช  เปล่ียนสี 32 19221 ด.ญ. ชญานันท์ ณัฏฐากุญช์

33 19222 ด.ญ. อรณิชชา อมรชัยยาพิทกัษ์

34 19226 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ตันนิติไพศาล

35 19229 ด.ญ. พลอยพิชชา เธียรสิริวงษ์

36 19230 ด.ญ. ณิชา ปานสกุล

37 19262 ด.ญ. ชนกกานต์ มหาโชติ
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