
หนา้ท่ี 1

ล าดับที่ เลขที่สมคัร

1 12041 เด็กหญิง สุพนิดา อดิษะ

2 12026 เด็กชาย ปริพรรห์ สินธุประสิทธ์ิ

3 12053 เด็กหญิง วาสิตา ลอ้อร่าม

4 12033 เด็กชาย กฤตธชั แสงสุข

5 12034 เด็กชาย ธนโชติ สงวนไทร

6 12007 เด็กชาย นนทกร ส่างสาร

7 12031 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ประการสดบั

8 12008 เด็กชาย ยศพนธ์ ฤทธาพรม

9 12001 เด็กชาย เสฎฐวฒิุ มาวิมล

9 12046 เด็กชาย ปุณณวิช ดวงมี

11 12016 เด็กชาย สิปปกร ทองเร่ิม

11 12043 เด็กชาย ศภุโชค นอ้ยอ่าง

13 12052 เด็กชาย เจา้พระยา เรือนปิงวงั

14 12032 เด็กชาย คณิศร เมาะระศรี

14 12035 เด็กชาย วิศวกร อรรถจรูญ

16 12056 เด็กชาย กิตติ หล่อรัตนะวงษส์กลุ

17 12029 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ จุฬา

18 12057 เด็กหญิง กลุธิดา มูลพกุก์

19 12050 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ออมสิน

20 12025 เด็กชาย สิรเชษฐ์ จนัทร์ทอง
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20 12038 เด็กหญิง อภิสุตา เรืองจินดา

22 12017 เด็กชาย ปฏิพทัธ์ ชูวงั

22 12019 เด็กหญิง จรรยพร ศิริเรือง

22 12037 เด็กชาย แทนไท สุจริตพงษ์

25 12020 เด็กหญิง นนัทน์ภสั บุญเก้ือ

26 12009 เด็กหญิง ศิริกญัญา บาลทิพย์

27 12044 เด็กชาย ศกัดิธชั ริยาย

28 12039 เด็กชาย ชยพล มีสวสัด์ิ

28 12058 เด็กหญิง อนนัตญา วิบูลยพ์นัธุ์

28 12061 เด็กชาย ภูริวฒัน์ จุทะบาล

31 12003 เด็กหญิง อาคาเนะ ทาคาคุระ

31 12010 เด็กหญิง อรนิชา ชุนเจริญ

31 12042 เด็กชาย สมนิโรธ สมสืบ

31 12055 เด็กชาย อภิรักษ์ หยดยอ้ย

35 12012 เด็กชาย ปาณัสม์ แกว้มณี

36 12005 เด็กชาย อฑัฒภู์วิศ โพธ์ิสวสัด์ิ

36 12036 เด็กชาย นนทิพฒัน์ พงษพิ์พฒัน์

38 12015 เด็กชาย กวีวฒัน์ เจียมจิรานนท์

38 12064 เด็กชาย เฉลิมเกียรต์ิ สมานมิตร

40 12027 เด็กชาย ธนวินท์ สุขกระจ่าง
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40 12030 เด็กหญิง อภิชญา ภู่จินดา

42 12047 เด็กชาย อิศรานุวฒัน์ แกว้อ ่า

42 12067 เด็กชาย ศภุากร นิชิกากิ

44 12028 เด็กชาย ชิติพทัธ์ วงศใ์หญ่

44 12069 เด็กชาย วิลเลียม เกสเทอมอนท์

46 12024 เด็กชาย สิทธิโชค พลูนอ้ย

47 12071 เด็กหญิง นภชัยา รุณเจริญ

48 12059 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ โอดจนัทึก

49 12045 เด็กชาย กิตติภพ ศรีบางน ้าชล

50 12063 เด็กชาย ธนชาติ อธิพรชยั

51 12065 เด็กชาย กวินพงศ์ ปิติเลิศพรสิริ

52 12054 เด็กหญิง สิริกญัญารัตน์ แสนทวี

53 12006 เด็กหญิง ธนพร ขนัทอง

54 12062 เด็กหญิง รวิภทัร ใจตรง


