
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน

1 38712 ด.ญ. กชพรรณ พรสกุลไพศาล

2 38766 ด.ช. กรภัทร สินธุวงศานนท์

3 38721 ด.ช. กรรัช จิรกิตยางกูร

4 38722 ด.ญ. กัลยากร แก้วค าฟู

5 38686 ด.ญ. กุลธิดา โชติวาณิชย์

6 38634 ด.ญ. กุลปรียา มาละพิงค์

7 38725 ด.ญ. ฆฤณ เตชะนันท์นภัส

8 38857 ด.ญ. จณิสตา ผดุงกิจ

9 38530 ด.ช. จารุวิทย์ วงศ์มณี

10 38738 ด.ช. จิรณัฏฐ์ หม่ืนอภัย

11 38582 ด.ช. จิรภัทร์ กาศสนุก

12 38886 ด.ช. จีนพัชร์ ใจยะพัทธ์

13 38753 ด.ช. เจษฎาภรณ์ ฟักทอง

14 38632 ด.ช. ชญานน อานมณี

15 39050 ด.ญ. ชญานันทน์ มานะวงศ์เจริญ

16 38653 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ปานประดิษฐ์

17 38658 ด.ช. ชนินทร เขมพัฒนพงศ์

18 38562 ด.ช. ชยกฤช สุทธิชาติ

19 38609 ด.ช. ชยพล แข็งแรง

20 38685 ด.ช. ชลันธร สงจันทร์

21 39097 ด.ญ. ชาลิฏา โฮป

22 38663 ด.ช. ชิตวัน ดาวเลิศ

23 38719 ด.ช. ฌนะ ชัยมงคล

24 38561 ด.ญ. ญาณัจฉรา ทิพย์วงค์

25 38604 ด.ญ. ญาณิศา สุยะใหญ่

26 38640 ด.ญ. ฐิติชญาณ์ กันทวี

27 38856 ด.ช. ณฐกร ง้าวปัญญา
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28 38761 ด.ช. ณฐรัช สาลี

29 38717 ด.ญ. ณปภัช เดชประทุม

30 38684 ด.ญ. ณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง

31 38887 ด.ช. ณัชวัสส์ กลึงกลมเกลียว

32 38754 ด.ช. ณัฏฐ์ จันทร์แก้ว

33 38858 ด.ช. ณัฐกรณ์ ราชสม

34 38797 ด.ญ. ณัฐกฤตา แก้ววงค์

35 38745 ด.ญ. ณัฐณิชา ทะนามเเสง

36 38595 ด.ญ. ณัฐธยาน์ อาภรณ์หิรัญ

37 38519 ด.ช. ณัฐพัชร์ อุดมอ าไพพงษ์

38 38671 ด.ญ. ณัฐรดา นิลแก้ว

39 38626 ด.ช. ณัฐรัชต์ คงถาวรสกุล

40 38683 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ค าวัง

41 38925 ด.ญ. ธนพร แซ่ยับ

42 38740 ด.ญ. ธัญชนก สัมพันธ์

43 38709 ด.ช. ธีธัช ดุลยประพันธ์

44 38705 ด.ญ. นงนภัส ลาภมงคลชัย

45 38847 ด.ช. นพณัฐ อุ่นโพธิ

46 38687 ด.ช. นภ นพรัตน์ไกรลาศ

47 38743 ด.ญ. นภาภัทร พริบไหว

48 38884 ด.ญ. นวพร สุมินทร์

49 38703 ด.ญ. นันท์นภัส ฉันทเฉลิมพงศ์

50 39048 ด.ช. นาคิน มุกข์โตเกียว

51 38730 ด.ญ. นิชชา พุ่มพวง

52 38666 ด.ช. นิพิฐพนธ์ แอมบอส

53 38735 ด.ญ. นุชญดา แก้วเกตุ

54 38538 ด.ช. บุริศวร์ สารข้าว

55 38517 ด.ช. ปพณ เรืองศิริ

56 38682 ด.ช. ปภังกร จรูญวาณิชย์



57 38737 ด.ญ. ปริม อาสาสรรพกิจ

58 38667 ด.ญ. ปวริศา สัมพันธ์สวาท

59 38731 ด.ญ. ปวริศา เรืองฤทธ์ิ

60 38758 ด.ญ. ปัญญาสิริ รักราษฎร์

61 38575 ด.ญ. ปาณิศรา สารชัย

62 38672 ด.ช. ปิยะนันท์ เมธารัตน์อนุกุล

63 38715 ด.ญ. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์

64 38518 ด.ช. พงษ์สิริ ธนะศักด์ิศิริ

65 38636 ด.ญ. พราวภารัศม์ิ พัชรวรพลกุล

66 38848 ด.ญ. พลอยประภัสร์ ส าเร็จรัมย์

67 38787 ด.ช. พัชรวัฒน์ รุ่งเรืองศักด์ิ

68 38572 ด.ญ. พิมพ์เดือน ภูริทัต

69 38846 ด.ญ. เพ็ญนีต์ิ ธนยศวงศ์สกุล

70 38928 ด.ญ. แพรวนภา สง่าแสง

71 38541 ด.ญ. ภคภรณ์ จิตรดวงไทย

72 38741 ด.ช. ภรัณยู บุญเป็ง

73 38681 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ การิยา

74 38793 ด.ญ. ภัณฑิลา เดโชด ารงฤทธ์ิ

75 38718 ด.ช. ภายุต ศิริมหาราช

76 38691 ด.ช. ภูมิธรรม ณ ราช

77 38736 ด.ช. ภูริช โอภาพงพันธ์

78 38680 ด.ญ. มนัสนันท์ บุญเกิด

79 38922 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ จินดาบรรเจิด

80 38845 ด.ญ. รริน สิงห์กันท์

81 38706 ด.ญ. วชิราภรณ์ ปัญญา

82 38600 ด.ช. วรินทร รตนประภา

83 38892 ด.ญ. วรีรัตน์ นันทสุขเกษม

84 38724 ด.ช. วิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล

85 38573 ด.ญ. ศศิณฉัตร ค าบาล



86 38751 ด.ญ. ศศิวิมล ถาไชย

87 38675 ด.ญ. ศุภิสรา อาจธิมะ

88 38711 ด.ช. สิงหา วีระนิติกุล

89 38679 ด.ช. สิปปวิชญ์ ปราโมทย์

90 38601 ด.ช. สุนิธิ โอกระจ่าง

91 38618 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ตันตรา

92 39093 ด.ญ. สุพิชญา เป่ียมชล

93 38723 ด.ช. สุรุจ มหัทธนพรรค

94 38678 ด.ช. สุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค

95 38645 ด.ช. อนัชดินทร์ ใจทาวงศ์

96 38817 ด.ญ. อภิชญา บางฤทธ์ิ

97 38617 ด.ญ. อลิสา เช่ียวธัญญกิจ

98 38701 ด.ญ. อารมณ์ดี มณีชาติ

99 38796 ด.ช. นฤบดี ทิพย์วรรณ

100 ค้างเอกสารมอบตัว ด.ญ. ปุณณภา เวฬุสาโรจน์

101 38693 ด.ช. ภูธดล ปันทิวงค์

102 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ ด.ญ. พีรยา โกไศยกานนท์

103 39100 ด.ญ. ทักษอร สุภาวงค์

104 39099 ด.ญ. วิรัลพัชร เตียววิวัฒน์










