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1. ด.ช. ชัยชนะ จันทร์เลาะ 

2. ด.ช. ณฐกร ทิพย์ภักด ี

3. ด.ช. ณฐพงศ์ ทองทิพย์ 

4. ด.ช. ธราธิป สิงห์ม่วง 

5. ด.ช. นวดล สุขสาล ี

6. ด.ช. นะบีล พันธุ์ฉลาด 

7. ด.ช. นิรัติศัย เพียรความสุข 

8. ด.ช. ภาษิต ชินศรี 

9. ด.ช. ภูบดี ช่ืนบุตร 

10. ด.ช. ศรัณย์ เกียรตเิรืองวิทย ์

11. ด.ญ. จินตภา เฟื่องโกศล 

12. ด.ญ. ชนัญชิดา ฟ้ารุ่งสาง 

13. ด.ญ. ฐิตารีย์ บุญลือ 

14. ด.ญ. ฑิราพร ซ้ายเบี้ยว 

15. ด.ญ. ณัฐพิชชา เพ็ชรรักษ์ 

16. ด.ญ. ณิชชาอร กิตติ์ธนกุล 

17. ด.ญ. เทียนหงส์ สมนาม 

18. ด.ญ. ธนัญญา แซ่หล ี

19. ด.ญ. ปทิตตา ใจวงค ์

20. ด.ญ. พชรมณฑน์ สุพันธกิจ 

21. ด.ญ. พันดาว บุญญฐ ี

22. ด.ญ. พิชญาดา พรหมม ิ

23. ด.ญ. วลิสรา วิชชาธร 

24. ด.ญ. ศุภาพิชญ์ รักษาทอง 

25. ด.ญ. อรวรา คีรีรักษ์ 
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1. ด.ช. กฤตพจน์ ชุมพงศ ์

2. ด.ช. กวินกิตติ์ ตั้งธรรมนติย ์

3. ด.ช. เจษฎาภรณ ์ พวังคะพินธ์ุ

4. ด.ช. เฉลิมวงศ์ จันทสุวรรณโณ 

5. ด.ช. ดิณห์ อิทธิวราภรณ์กุล 

6. ด.ช. นันทพัทธ์ สง่าพงษ ์

7. ด.ช. นิติภัทร รัตนามาศ 

8. ด.ช. ปัญญพนต์ ละไม 

9. ด.ช. พลพรรธน์ ตัณฑวานิช 

10. ด.ช. ภรันยู เชาว์สิทธิชัย 

11. ด.ช. ศักดิ์พล บุญถวิล 

12. ด.ช. ศุภกร เกิดทรัพย ์

13. ด.ช. สิรวิชญ์ สรวมชีพ 

14. ด.ญ. กรปักษ์ คชสิงห์ 

15. ด.ญ. กรองกนก บุญแก้ว 

16. ด.ญ. กานต์สิรี แจ่มกลาง 

17. ด.ญ. เกวลิล สุกแดง 

18. ด.ญ. ชัญญานุช นบนอบ 

19. ด.ญ. ธัญดา สร้อยนาค 

20. ด.ญ. นภัสสร วังซ้าย 

21. ด.ญ. พฤกษา อุปนันท์ 

22. ด.ญ. แพรรำไพ โอสถ 

23. ด.ญ. ภัคนันท์ หอมหวล 

24. ด.ญ. ภัทริกา พันธ์เพลิงพฤกษ ์

25. ด.ญ. ภัทรีญา เพชรชนะ 

26. ด.ญ. เมธาวดี เอียดอ้น 

27. ด.ญ. รังษิยา ฉั่วเจริญ 

28. ด.ญ. วิรดา กลิ่นธงชัย 

29. ด.ญ. สุภัชชา อังสิทธิกุล 
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1. ด.ช. กฤตภาส สัตยาชัย 

2. ด.ช. กฤษฎ์ชญากร วารีศรี

3. ด.ช. กันตพัฒน์ มีอรุณ 

4. ด.ช. โชคชัย หวงสุวรรณ 

5. ด.ช. ทีปากร หมายแร ่

6. ด.ช. ธนกฤต ทิพยฤกษ์ 

7. ด.ช. ธนภัทร ศิริวัฒน ์

8. ด.ช. ธัชพล คุระเอียด 

9. ด.ช. ธิติพันธ์ พงษ์นริศร 

10. ด.ช. ปภังกร พรผล 

11. ด.ช. ปภินวิทย์ บุญจันทร ์

12. ด.ช. สิรวิชญ์ สมุทบาล 

13. ด.ช. เสฏฐ์ธนิน สังฆ์รักษ์ 

14. ด.ช. อัษฎาวุธ สิทธิโชค 

15. ด.ญ. กัญญาพัชร แก้วจินดา 

16. ด.ญ. ชีรา รดาดาว หล่อนุ้ย อาล์มเกร็น

17. ด.ญ. ณภรรษร บุญเทียม 



18. ด.ญ. ณัจฉรยีา ชูหน ู

19. ด.ญ. ธนัตถ์ฐา เครือบุตร 

20. ด.ญ. ธันยากร กล้างาน 

21. ด.ญ. นันท์นภัส พูลทอง 

22. ด.ญ. ปิยาพัชร เลิศอิทธิกุล 

23. ด.ญ. มนัสนันท์ เลือกผล 

24. ด.ญ. วชิรดา ศักดา 

25. ด.ญ. ศิรภสัสร ษัฏเสน 

26. ด.ญ. ศิริลักษณ ์ ถาวร 

27. ด.ญ. สุกัญญา อาจอำนวย 

28. ด.ญ. อนัญญา อรรถสุทธิสิน 

29. ด.ญ. อภิญญา ตันมณีประเสริฐ 
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1. ด.ช. คณิศร จงคิด 

2. ด.ช. ชยุต เจริญลาภ 

3. ด.ช. ณฐศร บุญเกิด 

4. ด.ช. ถิระยุทธ์ อนงค์ 

5. ด.ช. ธัชพล อักษรพาล ี

6. ด.ช. นราวิชญ ์ ยืนนาน 

7. ด.ช. บริพัตร ผ่องพันธ ์

8. ด.ช. พงศ์ศรัณย ์ อมรสิงห ์

9. ด.ช. พนิต กรสวัสดิ ์

10. ด.ช. พิสิษฐ ์ ไกรทัศน ์

11. ด.ช. ศุภมงคล ตันติรังสมิาพันธ์ 

12. ด.ช. อภิชา รัชตทวีโภคิน 

13. ด.ญ. กัญญภัค อนันต์วิวรรธน ์

14. ด.ญ. กีรณา ช่วยบำรุง 

15. ด.ญ. เกิดฟ้า ชิดเช่ียว 

16. ด.ญ. ญาณิศา แซ่ตัน 

17. ด.ญ. ญาณิศา เศษบุบผา 

18. ด.ญ. ณัชชา รุ่งเรือง 

19. ด.ญ. ณิชกานต ์ ลีลารุ่งเรือง 

20. ด.ญ. ธัญญารินทร ์ พันธ์ไพบูลย ์

21. ด.ญ. ธัญพิชชา สทิธิเดชากุล 

22. ด.ญ. นลัททิพย์ ขุนสวัสดิ ์

23. ด.ญ. นาตาชา จิตประไพย 

24. ด.ญ. นิสรีน หมานเม๊าะ 

25. ด.ญ. ปนัดดา ศรีทับรอด 

26. ด.ญ. ปริชญา แซ่ขู ้

27. ด.ญ. พิชามญช์ุ สุนธารักษ์ 

28. ด.ญ. รุ่งทิวา ช่วยพระยา 

29. ด.ญ. ศศินิภา ใจเสง่ียม 

30. ด.ญ. โศภิตา ชุมพล 

31. ด.ญ. อัญชสา อัครพัฒนวงศ ์

32. ด.ญ. อันญา หนเูชต 
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1. ด.ช. ธีรยุทธ ศิริมาศ 

2. ด.ช. พงศกร ยุคุณธร 

3. ด.ช. ตนุภัทร ชูภักดิ์ 

4. ด.ช. ศุภชัย เพื่อนรักษ ์

5. ด.ช. กฤษฎา ถิรตันติกลุ 

6. ด.ช. พีรวิชญ์ เดชอายุมนตร ี

7. ด.ช. ภัคพล นวลวิไล 

8. ด.ช. ธนกฤต ถาวรไพบูรยบ์ุตร 
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1. ด.ช. เปรม ผลรัตนไพบลูย ์

2. ด.ช. พิสิฐพงศ์ พูนแก้ว 

3. ด.ช. วิชยุตม ์ บุ้งทอง 

4. ด.ญ. ปัทมพร บุญฮอง 

5. ด.ญ. ณัชชารีย ์ ปุ๋ยเจรญิ 
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1. ด.ช. จักษ์มณฑน ์ ม่วงยิ้ม 

2. ด.ช. ธาดา ลิ่มสกลุ 

3. ด.ช. ปรินทร คงพันธ์ธนรักษ ์

4. ด.ช. พัฒนรวี โชติกะ 

5. ด.ช. ภูเบศ พงษ์ไทย 

6. ด.ช. วชิรวิทย์ เพชรอย่างด ี

7. ด.ญ. พิลาศลักษณ ์ ชัยวิรัชติกุล 

8. ด.ญ. มนัสนันท์ แย้มยิ่ง 

ม. 2/12 

1. ด.ช. ปุญญพัฒน ์ แพ่งเมือง 

2. ด..ช. ศิวกร ชนะกุล 

3. ด.ช. อิทธิกาจน์ ภู่เจรญิ 

4. ด.ช. หัฏฐกร อำนาจคร




