
ลําดับที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 B263 นางสาว มนัศสิริ ศรีชมภู
2 B090 เด็กชาย ปณณทัต ถาวร
3 B070 นางสาว นุชวรา กีรติธนันตชัย
4 B051 เด็กหญิง เทพธิดา หาญคําหลา
5 B261 นางสาว ศิริลักษณ เชียงบาล
6 B264 นางสาว ศิริรัตน ฉลาดเจน
7 B083 เด็กชาย อครวินท เข็มทอง
8 B110 นาย เอกราช บุญเนือง
9 B027 นางสาว เกษราภรณ จาระณะ
10 B115 นางสาว ปนัดดา สมนึก
11 B043 นาย พายุ ฉิมพาลี
12 B219 นางสาว ภัทรธิดา ดวงดารา
13 B138 เด็กหญิง ชาลิสา ทองภู
14 B186 นาย อนุพงศ อินทรพรม
15 B243 นางสาว ศิริรัตน ดําพรมพะเนาว
16 B084 นางสาว ภรณนภัส สิงหวงค
17 B004 นางสาว อรทัย สุขจันทร
18 B245 นางสาว จุฑาทิพย กระชอนสุข
19 B038 นาย ปลื้มปรีดี เทพนรินทร
20 B198 นาย อิศเรศรังสรรค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
21 B066 เด็กหญิง ฑุลิกา อิ่มสอาด
22 B022 นางสาว ธิดาทิพย หอมโลก
23 B140 นาย รพีภัทร วิเศษพันธุ
24 B080 เด็กชาย ธีรพัฒน พิบาล
25 B288 เด็กหญิง สุจรรยจิรา ธนะรุงรักษ
26 B002 เด็กชาย ภูริชญา คูณแกว
27 B239 นางสาว กฤติยา สนวนรัมย
28 B146 นางสาว ขวัญชนก พรหมมินทร
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29 B093 นาย สรวิทญ วรนุช
30 B028 นาย นันทพงศ ศรีกระสังข
31 B230 นาย ธนบดี ศรีชุมเเสง
32 B175 เด็กหญิง กัลญารัตน จันทรเพ็ญ
33 B069 เด็กชาย วชิรวิทย ทองเนื้อทิพย
34 B162 เด็กหญิง ธันทิวารัตน โยงกระโทก
35 B025 เด็กชาย ธนโชติ กรุมรัมย
36 B215 นาย พัชรพล ปลงรัมย
37 B116 เด็กหญิง นิภาพร ดาทอง
38 B266 นาย สรานนท พวงทอง
39 B168 นางสาว รัตนาวดี สุขพันธ
40 B071 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ลาวกลาง
41 B225 นางสาว ญาดา แดงทําดี
42 B023 นางสาว ทิพยสุดา ภูระหงษ
43 B075 เด็กหญิง นันทนภัส คําพิมูล
44 B197 นาย รชต สลับศรี
45 B201 นางสาว พิริษา พิมพอักษร
46 B270 เด็กหญิง ณัฐกานต พรรณรงค
47 B085 เด็กหญิง ปภาพินท ทองประภา
48 B035 นางสาว สตรีรัตน เนาวบุตร
49 B166 นางสาว ศิริวิมล พลเดช
50 B042 นางสาว กมลวรรณ ทิพยอักษร
51 B228 นางสาว ปภาวรินทร คงกําเนิด
52 B107 นาย นิธิกร หลาง
53 B018 นาย รัชภูมิ อุตรชน
54 B077 เด็กหญิง ภาสินี ชูศรี
55 B212 นาย ณรงคฤทธิ์ ออนน้ําคํา
56 B136 นาย ปรินธร โตภาณุรักษกุล
57 B059 เด็กหญิง ปาริสา บุญเกิด
58 B194 นางสาว ธารีรัตน พวงมาลี
59 B094 เด็กหญิง เวชิตา จันดา
60 B067 นาย ภูวดล บุญพรม
61 B190 เด็กหญิง กัลยารัตน สายเชื้อ
62 B208 นางสาว สุจิตรา ผิวผอง
63 B016 นาย พชรพล ลาภกระโทก
64 B165 เด็กหญิง กฤติมา นามกุล
65 B132 นาย ภูริภัทร วงษภักดี
66 B268 เด็กหญิง สุชาดา มาระทัด



67 B037 นางสาว ธัญญา เรืองปะคํา
68 B017 นาย เศรษฐพงศ ศรีภูมิเดิม
69 B011 นางสาว ญาดาวดี คําแควน
70 B252 นางสาว มัลลิกา สิงหทอง
71 B139 นาย พีรพล พละศักดิ์
72 B058 นางสาว สิริรัตน มานะดี
73 B141 นางสาว เมทราวดี กองพันธ
74 B274 นางสาว ณัชชา ชูเกาะ
75 B248 นาย วีรชัย ทองตีบ
76 B021 เด็กชาย สรศักดิ์ เคาไธสง
77 B082 เด็กหญิง ณัฐนันท ภูละ
78 B026 เด็กชาย พงศธร สิงหจําปาทอง
79 B178 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีวิชา
80 B120 นางสาว กัญยารัตน เลิศกระโทก
81 B044 นางสาว ศศิกานต เอโถบุตร
82 B041 นางสาว พิจิตรา จันทรเปลง
83 B161 นางสาว อุมาพร เทพเนาว
84 B292 เด็กหญิง มัสลิน บุญรักษ
85 B065 นางสาว ยลรดา ยาวรัมย
86 B159 นางสาว จีราวรรณ เพชรกิ่ง
87 B114 เด็กชาย ภานุพงศ บุญประสาท
88 B293 เด็กชาย ยุทธนา มหาเขตต
89 B209 นางสาว ธนัญชนก พิลาธร
90 B130 นาย ภูวิศ เทพสถิตย
91 B015 นางสาว ปณนิกา ถาวร
92 B039 นางสาว ชุติมา อาจิณกิจ
93 B247 นางสาว กนกวรรณ อยูปอม
94 B192 นาย ธนวัฒน กิจการ
95 B081 เด็กหญิง ธัญญพัทธ ธนานิธิศพัฒน
96 B010 เด็กชาย ธนพงษ วงษา
97 B008 เด็กชาย ปริพัตร เพิ่มชาติ
98 B137 นางสาว กัญญาณัฐ วันศุกร
99 B013 เด็กชาย รัตนะ เดียงไธสง
100 B235 นาย ธนภัทร เนาวะบุตร
101 B217 นางสาว อัยญดา จันดาหัวดง
102 B170 นาย พงศกร แยมศรี
103 B172 นาย ปนทอง ผลประเสริฐ
104 B014 นาย ชานน ชอบธรรม



105 B284 เด็กชาย กมลทัต นุชสาย
106 B203 นาย ชยังกูร วินทะไชย
107 B005 เด็กชาย ภูริภัทร ดัดถุยาวัตร
108 B076 เด็กชาย สุทธิรักษ สมานจิต
109 B195 นาย พงษศักดิ์ สิมรัมย
110 B006 นาย ณัฐพล แปลงไลย
111 B150 นาย คมกริช มณีเนตร
112 B236 นางสาว นฤมล มีแยมภักดิ์
113 B267 เด็กหญิง พรรณนิกา วงคคลอง
114 B007 เด็กชาย ธนากรณ อินผลสุข
115 B092 เด็กชาย ณภัทร บุญมี
116 B040 เด็กหญิง อรทัย หาญปญญา
117 B079 เด็กชาย กิตติภูมิ คะเชนทรกูล
118 B237 เด็กชาย สุริยะ สังขกูล
119 B053 นางสาว ธนัชชา บัดสีมา
120 B096 เด็กชาย เทพจอมพล ไชยสิทธิ์
121 B012 นาย สิทธิพร จําลองชาติ
122 B226 นาย สืบสกุล แสนโพธิ์
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