
ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

1 4510001 เด็กหญิง กณัญิกา ใยเพ็ง

2 4510002 เด็กชาย อชิรวัฒน์ เจมิขนุทด

3 4510003 เด็กหญิง สมิตานันท์ สวัสดีภาพ

4 4510004 เด็กหญิง ณัฏณิชา องักาสิทธิ์

5 4510005 เด็กหญิง บุศรินทร์ บุญลอย

6 4510006 เด็กชาย ปวริศรื ยิ้มตระกลู

7 4510007 เด็กหญิง ไอดิน บุญแจด

8 4510008 เด็กชาย ณัฐภัทร วรรณสินธุ์

9 4510009 เด็กหญิง กมลทิพย์ ใจมัน่คง

10 4510010 เด็กชาย ศิลาณุวัส เอี่ยมมิ

11 4510011 เด็กชาย พงษ์ภูษิณ ศรีหร่ังไพโรจน์

12 4510012 เด็กหญิง ไอลดา แกว้วรรณา

13 4510013 เด็กชาย พีรดนย์ เสียงสุวรรณ

14 4510014 เด็กหญิง พรรณกร ถนอมเชียง

15 4510015 เด็กชาย กฤษณะ ปานคง

16 4510016 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหมข า

17 4510017 เด็กหญิง รินรดา ทองบุญนาค

18 4510018 เด็กชาย วีรภัทร แหวนเงิน

19 4510019 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อุ่นสุข

20 4510020 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ แกว้มณี

21 4510021 เด็กชาย ชลธีร์ พานิชตระกลู

22 4510022 เด็กหญิง โสภิตา ด้วงพันธ์

23 4510023 เด็กชาย กณัฑ์เอนก อิ่มรอด

24 4510024 เด็กชาย ธุวชิต สุดจติต์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

25 4510025 เด็กหญิง นันท์นภัส สิงห์เรือง

26 4510026 เด็กชาย ธนภัทร มูลโต

27 4510027 เด็กชาย ศุภกจิ อดุมชัย

28 4510028 เด็กชาย ธนวัฒน์ สังขท์อง

29 4510029 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัตนเศรณี

30 4510030 เด็กหญิง เบญญาภา จนัทร์เพชร

31 4510031 เด็กหญิง ภัคนันท์ ค าชุม

32 4510032 เด็กหญิง ชัชชญา นุชเนือ่ง

33 4510033 เด็กชาย ชลธี พูลสวัสด์ิ

34 4510034 เด็กชาย พิชญุตม์ บูรณิกานนท์

35 4510035 เด็กหญิง ไอยริสสา สุขสวัสด์ิ

36 4510036 เด็กหญิง ณัฐณิชา แกว้ทิ้ง

37 4510037 เด็กหญิง กาญจนา สารสมัคร

38 4510038 เด็กหญิง วรัชตรา เนตรวิจติร

39 4510039 เด็กชาย ชยพล จนีทองค า

40 4510040 เด็กชาย รพีพัชร ฟองลมุล

41 4510041 เด็กหญิง รัชนีกร ศรีสวัสด์ิ

42 4510042 เด็กหญิง ภารดี ธงขยั

43 4510043 เด็กชาย อชิระ ไกรเนตร

44 4510044 เด็กหญิง ภรณัท นาราพงศธร

45 4510045 เด็กหญิง นภัสนันท์ ฉายศรีพงษ์กลุ

46 4510046 เด็กชาย ปณชัย วงศ์สินธนกจิ

47 4510047 เด็กหญิง สุวภัทร พิทยากร

48 4510048 เด็กชาย ชยาพล แกน่ด้วง

49 4510049 เด็กชาย ธนวัฒน์ จนัทภาโส

50 4510050 เด็กหญิง กานต์ธิดา สถาพร

51 4510051 เด็กชาย ณัชพล ชัยศรี

52 4510052 เด็กหญิง ปริยากร อนิทรักษา

53 4510053 เด็กหญิง จนัทิมา สินธิทา



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

54 4510054 เด็กหญิง พรปวี อนิทรนิท

55 4510055 เด็กชาย ยศกร กวีกจิสุนันท์

56 4510056 เด็กหญิง วิจติตรา ทองจติติ

57 4510057 เด็กหญิง พิชชาภา วิลัย

58 4510058 เด็กหญิง ภูริชญา สุดจติต์

59 4510059 เด็กหญิง เกวลี สุพรรณ์

60 4510060 เด็กชาย ศิปะภาส โพธิ์เงิน

61 4510061 เด็กชาย เจษฎ์ สุ่มมาตย์

62 4510062 เด็กชาย พิทักษ์ชาติ มีเต็ม

63 4510063 เด็กหญิง กวินทรา วุฒิสมบูรณ์

64 4510064 เด็กหญิง ณปภัช ทองศิริ

65 4510065 เด็กหญิง อภิณห์พร ตามส่ัง

66 4510066 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ สมแสน

67 4510067 เด็กชาย ชัยกนัต์ เนตรวิจติร

68 4510068 เด็กหญิง ดวงฤทัย ทองคมข า

69 4510069 เด็กหญิง นิศาธร เพ็งพุด

70 4510070 เด็กหญิง นันท์สินี ไม้สุวงศ์

71 4510071 เด็กชาย พีรดนย์ เต็งประเสริฐ

72 4510072 เด็กชาย จริพนธ์ แซ่ล้ี

73 4510073 เด็กชาย ปาฌัสม์ เกยีรติกรีติกลุ

74 4510074 เด็กชาย ภานุวัชร์ อารยะสัมพันธ์

75 4510075 เด็กหญิง อนิทิรา พันธุรา

76 4510076 เด็กหญิง ชญาภรณ์ ศรีเลขา

77 4510077 เด็กชาย ฐณัฐ แพทยห์ลักฟ้า

78 4510078 เด็กชาย ปิยวัชร์ สุดสาคร

79 4510079 เด็กหญิง วีณา ประพิศไพบูลย์

80 4510080 เด็กหญิง อริศรา จมจา

81 4510081 เด็กหญิง ธันยพร จ ารุณฉาย

82 4510082 เด็กหญิง วรฤทัย โกสี



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

83 4510083 เด็กชาย เตชินท์ สิงห์ทอง

84 4510084 เด็กชาย ชินพัฒน์ ธิปัญโย

85 4510085 เด็กหญิง นงนภัส วันภู

86 4510086 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทพจนัทร์

87 4510087 เด็กหญิง พลอยนภัส เฉลิมลภัสคุณ

88 4510088 เด็กชาย ชายชัชย์ เกดิแกว้

89 4510089 เด็กหญิง มนัญญา แยม้วันเพ็ญ

90 4510090 เด็กชาย บวรนันท์ ภักดีปรีดา

91 4510091 เด็กหญิง มัณฑนา โล่อไุร

92 4510092 เด็กหญิง จรัิชยา ธีรา

93 4510093 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ชมจ าปี

94 4510094 เด็กหญิง หนึง่ฤทัย กติิคุณ

95 4510095 เด็กชาย อภิรัฐ สุชีวิตานันท์

96 4510096 เด็กชาย ปรเมศวร มูลแกว้

97 4510097 เด็กชาย กรวี โพธิ์ทอง

98 4510098 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ สุวรรณศรี

99 4510099 เด็กหญิง ภัทชา เจริญปาละ

100 4510100 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โชติกลู

101 4510101 เด็กหญิง อญัธิชา นวลจา่ง

102 4510102 เด็กหญิง กญัญารัตน์ เศรษฐวนิช

103 4510103 เด็กชาย ภูพิงค์ สุโพธิ์เพ็ชร

104 4510104 เด็กชาย จติติพัฒน์ ทองเมืองหลวง

105 4510105 เด็กหญิง รวิสรา อนุดิษฐ

106 4510106 เด็กหญิง ภคพร แซ่อุ้ย

107 4510107 เด็กชาย ณชพล วงศ์สุริยะพิพัฒน์

108 4510108 เด็กชาย กฤตภาส เณรทอง

109 4510109 เด็กหญิง ภัชสุฎา ภูมมินทร์

110 4510110 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ อศัวเลิศแสง

111 4510111 เด็กหญิง ดวงฤทัย แสนกล่ิน



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

112 4510112 เด็กชาย ชยพล สีทา

113 4510113 เด็กหญิง อภิชญา รุ่งกรุด

114 4510114 เด็กชาย จรีะศักด์ิ พาราศรี

115 4510115 เด็กหญิง ปุณยนุช แสนวัง

116 4510116 เด็กหญิง มนัชนันท์ บุง้กระโทก

117 4510117 เด็กชาย พันธวัศ ใจต๊ะมา

118 4510118 เด็กหญิง ลักษิกา พุทธจนัทึก

119 4510120 เด็กหญิง ชนิกานต์ สาคร

120 4510121 เด็กหญิง ธนวรรณ จนัทร์ลุน

121 4510122 เด็กชาย กติติกร เหมือนทอง

122 4510123 เด็กชาย โมไนย ทิพยจ์นัทร์

123 4510124 เด็กชาย อาทิตย์ เปรมพงษ์

124 4510125 เด็กชาย บรนจ สามัคคี

125 4510126 เด็กหญิง ทมิตา จนัทร์จ ารัส

126 4510127 เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ เขยีวละออ

127 4510128 เด็กหญิง พีรดา จงสวรรค์สกลุ

128 4510129 เด็กชาย พยบัหมอก แกมชัยภูมิ

129 4510130 เด็กชาย นิธิศ เชิญสภา

130 4510131 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ เตชะวณิชองักรู

131 4510132 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา โนวิรัมย์

132 4510133 เด็กหญิง ทิพยก์วินธิดา พรทิพย์

133 4510134 เด็กชาย นิติธร เชิญสภา

134 4510135 เด็กชาย พัฒนพล วงษ์เกดิ

135 4510136 เด็กชาย พันทวี ฟื้นมา

136 4510137 เด็กหญิง ฐาปัทณี ทองนุช

137 4510138 เด็กหญิง ภัทรภร เพ็ชรัตน์

138 4510139 เด็กหญิง ขวัญฤดี เชนไชย

139 4510140 เด็กหญิง มัฌศิณี ผ่านภพ

140 4510141 เด็กชาย ธีธัช ตรรกพิพัฒน์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

141 4510142 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ สุนทราภรณ์

142 4510143 เด็กชาย จติรภณ จติขจรธรรม

143 4510144 เด็กชาย เปรมมากร ตุ้มหิรัญ

144 4510145 เด็กชาย บัญชา พงษ์สีดา

145 4510146 เด็กหญิง ลักษณารีย์ ภูน่วล

146 4510147 เด็กหญิง นูรอสัรินทร์ กโูน

147 4510148 เด็กหญิง ปภาดา คตดี

148 4510149 เด็กหญิง วิรชา กลมเกลียว

149 4510150 เด็กหญิง จริธิดา ทุมแกว้

150 4510151 เด็กชาย ศุภการ สุโคตรภูมิ

151 4510152 เด็กหญิง วริศรา เครือทอง

152 4510153 เด็กหญิง สุจติรา บุบผาสังข์

153 4510154 เด็กหญิง พริมรตา อ าพรเวช

154 4510155 เด็กหญิง ธนัชพร ภูมรัง

155 4510156 เด็กชาย พลวัฒน์ บุญเต็ม

156 4510157 เด็กหญิง นฤมล ครจงโก

157 4510158 เด็กชาย ศุภเชฏฐ์ กสัุนโท

158 4510159 เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์สุนทร

159 4510160 เด็กหญิง อทิตยา เกาวนันทน์

160 4510161 เด็กชาย ณฐพรรค์ มหายวุานนท์

161 4510162 เด็กชาย วัชชรภัทร งามพร้ิง

162 4510163 เด็กหญิง วิระยา วิลัยรส

163 4510164 เด็กหญิง พุทธิมา สุดใจ

164 4510165 เด็กหญิง อญัญาดา บุญมาก

165 4510166 เด็กหญิง ธารารัตน์ ชมเชย

166 4510167 เด็กชาย ศักดา โคตวิทย์

167 4510168 เด็กหญิง ปกฉตัรพัชร โสภา

168 4510169 เด็กหญิง นิษฐเนตร์ พ่วงมีชัย

169 4510170 เด็กหญิง ปณิชา ธนาเดชนันทสกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

170 4510171 เด็กหญิง ชาลิสา แดนนา

171 4510172 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีคงคต

172 4510173 เด็กชาย ไรวินท์ พลัดเกตุ

173 4510174 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายเกยีรต์ิขจร

174 4510175 เด็กหญิง พรพรรณ โฉมสะอาด

175 4510176 เด็กหญิง ศศินิภา ไชยปัญหา

176 4510177 เด็กหญิง สุพรรณษา คุณเกยีรติ

177 4510178 เด็กชาย ทักษ์ดนัย เปีย่มศิริ

178 4510179 เด็กหญิง บุณยบ์ุตรี สนสร้อย

179 4510180 เด็กหญิง อริสา คงคา

180 4510181 เด็กชาย ภาสวิชญ์ จนีใจตรง

181 4510182 เด็กหญิง อภิญญา แต่งขนุทด

182 4510183 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีสุริยะ

183 4510184 เด็กชาย พงศ์พล คงเรือง

184 4510185 เด็กหญิง อาทิตยา แกว้กา

185 4510186 เด็กหญิง เบญจพร กรรณสูต

186 4510187 เด็กหญิง จารุวรรณ ชัยมาลา

187 4510188 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ เกตุปาน

188 4510189 เด็กชาย ติณณ์ สังขสุ์วรรณ

189 4510190 เด็กชาย ต้นตะวัน เหมือนทอง

190 4510191 เด็กหญิง ปาจรีย์ อยู่แพ

191 4510193 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพชรยอ้ย

192 4510194 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองนาค

193 4510195 เด็กหญิง วิรัญชนา ครองยติุ

194 4510196 เด็กหญิง อจัจมิา หาญยทุธกร

195 4510197 เด็กหญิง พิชชาภา คัมภิรานนท์

196 4510199 เด็กชาย ปฎิภาณ ดูสอาด

197 4510200 เด็กชาย วรัญญู ขอเทียม

198 4510201 เด็กชาย เอกอคัราช จนัทรโชติ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

199 4510202 เด็กชาย ภานุเดช เสือจงภู

200 4510203 เด็กหญิง เอมมิกา แกว้มงคล

201 4510204 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ลายน้ าเงิน

202 4510205 เด็กหญิง อรณิชา วงศ์สุวรรณ์

203 4510206 เด็กชาย ธีรดนย์ ดวงทัศรัศม์

204 4510207 เด็กชาย ภูริภัทร จั่นเพ็ชร์

205 4510208 เด็กชาย ณัฐพล นาพุดซา

206 4510209 เด็กหญิง ดลยา หอมร่ืน

207 4510210 เด็กหญิง กรกนก สุภาพันธ์

208 4510211 เด็กหญิง อนันตญา ศรีโยราช

209 4510213 เด็กหญิง อจัฉราวรรณะ ธัญญวิกยั

210 4510214 เด็กชาย ชาญชัย พัฒนาภา

211 4510215 เด็กชาย สิรวุฒิ เอี่ยมแสง

212 4510216 เด็กชาย ธนบดี สุนทรพฤกษ์

213 4510217 เด็กหญิง ศิริรัตน์ จนิาภิรมย์

214 4510218 เด็กหญิง ปาลิตา เอี่ยมร า

215 4510219 เด็กชาย นภวัจน์ ศุภรพิพัฒน์กลุ

216 4510220 เด็กหญิง ภัคนันท์ มูลไธสง

217 4510221 เด็กหญิง พิมพ์ณัฐชา ประสานพิมพ์

218 4510222 เด็กหญิง อาทิตยา พิมพ์โคตร

219 4510223 เด็กชาย พรเทพ รัตนติกลุ

220 4510224 เด็กหญิง สริตา เหล่าศรีประชา

221 4510225 เด็กหญิง วันวิสาข์ แซ่ต้ัง

222 4510226 เด็กชาย นทีพัฒน์ เรืองเจริญผล

223 4510227 เด็กหญิง เนตรชยา ด่านเรืองทรัพย์

224 4510228 เด็กหญิง สรัลรัตน์ จนัทนพิทักษ์

225 4510229 เด็กชาย ธัชพล เวชพงษ์

226 4510230 เด็กหญิง พิพิชญ์ชา รุ่งบุญ

227 4510231 เด็กหญิง ธพรรษพร จริไชยมาตย์
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228 4510232 เด็กชาย จตุภัทร จนัทร์ลุทิน

229 4510233 เด็กหญิง นิชาดา เจริญศรี

230 4510234 เด็กชาย ณัฐกมล โรงสะอาด

231 4510235 เด็กหญิง เบญญาภา สุขประเสริฐ

232 4510236 เด็กหญิง ณิชา ถอืซ่ือ

233 4510237 เด็กชาย จารุพัฒน์ แกว้บัวดี

234 4510238 เด็กชาย ทินภัทร ท ามา

235 4510239 เด็กหญิง พัฒนพรรณ กจิไพบูลย์

236 4510240 เด็กชาย วีรชัย สถนิ

237 4510241 เด็กชาย ธันวา มีนาคะ

238 4510242 เด็กหญิง สิริกานต์ธีรา ขาวสะอาด

239 4510243 เด็กหญิง รวินท์นิภา วงษ์กอง

240 4510244 เด็กชาย พชร ชูติวัตร

241 4510245 เด็กหญิง ศิริกลัยา โอภาส

242 4510246 เด็กชาย ภูมิสิษฐ์ กองเเกว้

243 4510247 เด็กหญิง นภัสสร รัตนคช

244 4510248 เด็กชาย ภัทรพล รัญชัย

245 4510249 เด็กหญิง ณัชชา พาคินทร์ปริพัตร

246 4510250 เด็กชาย องักลู มงคลจติ

247 4510251 เด็กชาย นิธิศ แซ่เฮ้ง

248 4510252 เด็กหญิง กชกร กล่ินกล่อม

249 4510254 เด็กชาย อนิวรรตน์ หาญยทุธกร

250 4510255 เด็กหญิง นวพร อิ่มชาลี

251 4510256 เด็กชาย พีรวิชญ์ แพทยเ์กาะ

252 4510257 เด็กหญิง สองหทัย ชัยชนะ

253 4510258 เด็กชาย อริยธ์ัช ศรีสังวาลย์

254 4510259 นางสาว ภิตินันท์ มัง่มี

255 4510260 เด็กหญิง รวิสรา แกว้จุ้ย

256 4510261 เด็กชาย เธียร เปีย่มทองค า
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257 4510262 เด็กหญิง นภสร จนัทร์แกว้

258 4510263 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โชติพรหม

259 4510264 เด็กชาย นภนต์ เจริญทรัพย์

260 4510266 เด็กชาย จกัรภัทร ชานุ

261 4510267 เด็กชาย ดวิษ การกรณ์

262 4510269 เด็กหญิง ไอยริสา หิมะคุณ

263 4510270 เด็กหญิง อภิรดี ไม้เกตุ

264 4510271 เด็กชาย พีรัชชัย รักษ์ศรีทอง

265 4510273 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ อนิทร์โกษา

266 4510274 เด็กชาย ภาณุวัชร เจริญชอบ

267 4510275 เด็กหญิง วีรินทร์ สุขประเสริฐ

268 4510276 เด็กชาย ธีรภัทร รักษาชาติ

269 4510277 เด็กชาย กติติธรณินทร์ บัวเผ่ือน

270 4510278 เด็กชาย วีระเดช บุญประเสริฐ

271 4510279 เด็กชาย ชาญวุฒิ ศุกรรัตน์

272 4510280 เด็กหญิง ยพุาพัชร์ แจง้ไสว

273 4510281 เด็กหญิง มณธิชา ชลเดช

274 4510282 เด็กชาย กฤติภัทร สมเหนือ

275 4510284 เด็กชาย ภูเบศร์ อนัทนันท์

276 4510285 เด็กหญิง วรียช์ยา ชะนะคุ้ม

277 4510286 เด็กชาย ณฐลักษณ์ สิทธิวงษ์

278 4510287 เด็กหญิง อรรัมภา อรรคอดุม

279 4510288 เด็กหญิง ปราณปรียา ทับไธสง

280 4510289 เด็กชาย อรชัย จนัทิมา

281 4510290 เด็กหญิง วรัทยา คุ้มเจริญ

282 4510291 เด็กหญิง ชญาดา ชัยโย

283 4510292 เด็กชาย ภาณุภัทร ปริวันตัง

284 4510293 เด็กหญิง วิมลลดา จริยา

285 4510294 เด็กชาย ถาปกรณ์ พงษ์เจริญ
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286 4510295 เด็กชาย ต้นกล้า แสงสีดา

287 4510296 เด็กหญิง ทิพอรุณรัตณ์ จ านงค์บุญ

288 4510297 เด็กหญิง ปราณิสา ดิษฐวิเศษ

289 4510298 เด็กหญิง วรรณภา ฉตัพิมาย

290 4510299 เด็กหญิง รพีธณัฏฐ์ ดิษฐวิเศษ

291 4510301 เด็กชาย นพดล บุตรแกว้

292 4510302 เด็กชาย อทิธิเดช รุ่งรัศมี

293 4510303 เด็กหญิง วนิดา สาคร

294 4510304 เด็กหญิง นันท์นลิน ทักษ์เสถยีร

295 4510305 เด็กชาย กฤตเมธ เขตต์สุพรรณ

296 4510306 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ขอมีกลาง

297 4510307 เด็กชาย ปองคุณ ชัยสถาพร

298 4510308 เด็กชาย สรรค์ชัย ระหาร

299 4510309 เด็กชาย ภาวิตร วังไธสง

300 4510310 เด็กชาย อภิภัทร ไชยสถาน

301 4510311 เด็กชาย ศาตพร ร่มโพธิ์ทอง

302 4510312 เด็กชาย เขษมศักด์ิ สมบัติศรี

303 4510313 เด็กหญิง อนิทุอร กล่ินรอด

304 4510314 เด็กชาย บรรณวิชญ์ เผ่ือนยิ่งยง

305 4510315 เด็กชาย ศรัณภัสร์ พัชระด ารงเกยีรติ

306 4510316 เด็กชาย กรีติ หุน่ทอง

307 4510317 เด็กชาย สิรภพ พันธุ์คง

308 4510318 เด็กชาย อรรถพล กล่ินรอด


