รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนที่ได้รบั เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรนิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: รายชื่อเรียงตาม ก - ฮ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1

เด็กหญิงกชพร ธรรมรงค์กุล

26

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์เทศ

2

เด็กชายกรดนัย อริยเดชวณิช

27

เด็กหญิงณิชมน สุภทั รเกียรติ

3

เด็กชายกฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก

28

เด็กชายดนยกร จันทร์พทิ กั ษ์

4

เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์

29

เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์

5

เด็กชายกวิน วงศ์เพชรชารัต

30

เด็กชายเตชัส เวียงวีระ

6

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

31

เด็กชายทยากร สุวานิช

7

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วชิ ยาภรณ์

32

เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ

8

เด็กชายกานต์ สุขสุวรรณ

33

เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม

9

เด็กชายกิตติพศั ปั้นปรีชา

34

เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล

10 เด็กชายกิตติพศั พงศ์อรุโณทัย

35

เด็กชายธนบดี สีหโ์ สภณ

11 เด็กชายกีรติ จิรมนัสวิญญู

36

เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์

12 เด็กชายเกียรติภมู ิ สิเจริญ

37

เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

13 เด็กชายจิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์

38

เด็กชายธราดล จิตซื่อ

14 เด็กชายจิรัฏฐ์พล เตชาวุฒชิ ัย

39

เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย

15 เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน

40

เด็กชายธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์

16 เด็กหญิงชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า

41

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง

17 เด็กชายชัยธัช ตันประวัติ

42

เด็กชายธีรภัทร ศิวพรอนันต์

18 เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ

43

เด็กชายนนทพัทธ์ โอทอง

19 เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

44

เด็กชายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล

20 เด็กชายญาณาธร สัตถาวร

45

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

21 เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น

46

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

22 เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม

47

เด็กหญิงเบญญาภา ตันติมาภรณ์

23 เด็กหญิงณภัทร โล่สถิตย์มณฑล

48

เด็กหญิงเบญญาภา โลแก้ว

24 เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบลู ย์

49

เด็กหญิงปวริศา เตชะบุญเกียรติ

25 เด็กชายณัฐเจษฎ์ ฝอยทอง

50

เด็กชายปองภพ แสงสว่าง

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

51 เด็กชายปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์

77

เด็กชายรติ มหามงคล

52 เด็กชายปัณณวิชญํ พิธพรชัยกุล

78

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

53 เด็กหญิงปารีณา สถิตธรรมนิตย์

79

เด็กหญิงรัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล

54 เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

80

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขุททกพันธุ์

55 เด็กชายปิยพัทธ์ โอปิลันธน์

81

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

56 เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

82

เด็กชายวรปรัชญ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์

57 เด็กหญิงปุณณภัสสร ทรงสุโรจน์

83

เด็กหญิงวรภิญญา กิตติศิริประพันธ์

58 เด็กชายพงศภัค จิตณรงค์

84

เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี

59 เด็กหญิงพรรณพิมล ศิลปาภิสันทน์

85

เด็กชายเวชพิสิฐ กวยานนท์

60 เด็กชายพลภูมิ วงษ์วไิ ลวารินทร์

86

เด็กชายศิรสิทธิ์ หวังผล

61 เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

87

เด็กชายศิวกร ต๊ะกําเนิด

62 เด็กชายพัสกร จิรรัตนโสภา

88

เด็กชายศิวกร พงศ์วงประเสริฐ

63 เด็กชายพิพชิ ชญะ ศรีดํา

89

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

64 เด็กชายพีรกร ตรีจักรขจร

90

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

65 เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร

91

เด็กหญิงสรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์

66 เด็กหญิงภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ์

92

เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง

67 เด็กชายภัทรภณ ธนพิทกั ษ์

93

เด็กชายสระณะ ธนดีเจริญโชค

68 เด็กชายภาณุชาญ ช่วยประสาทวัฒนา

94

เด็กหญิงสายวรรณศิลป เสียงหลาย

69 เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

95

เด็กชายสิงหา หวันสะแหละ

70 เด็กชายภูริพฒ
ั น์ บุญชู

96

เด็กชายสิรวิชญ์ ถิ่นชาญ

71 เด็กชายภูวเดช ประยุรธเนศ

97

เด็กชายสิรวิชญ์ ยกย่อง

72 เด็กชายภูวริณ สุชาติบญ
ุ มาก

98

เด็กชายสิริณัฏฐ์ ขําสุข

73 เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง

99

เด็กชายอภิวชิ ญ์ ตรีวฒ
ั นา

74 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา

100 เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒธิ าํ รง

75 เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร

101 เด็กหญิงอิสรีย์ สังขพันธ์

76 เด็กชายรณกร ระวังงาน

102 เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนที่ได้รบั เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรนิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: รายชื่อเรียงตาม ก - ฮ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1

เด็กชายกรชวัลร์ ตันติวเิ ศษศักดิ์

26

เด็กหญิงติชิลา ศุภพฤกษ์

2

เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์

27

เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล

3

เด็กชายกวิน เรืองศรี

28

เด็กชายธนกร ประกอบวณิชกุล

4

เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์

29

เด็กชายธนกฤต ดาดวน

5

เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

30

เด็กชายธนนนท์ คินธร

6

เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วชิ ยาภรณ์

31

เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์

7

เด็กชายกิตติธชั เทียนโพธิวฒ
ั น์

32

เด็กชายธรรมธร ยงยุคันธร

8

เด็กชายกิตติพศั พงศ์อรุโณทัย

33

เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

9

เด็กชายไกรวิชญ์ วิบลู ย์กิจวรกุล

34

เด็กชายธิติ ไกรเพชร

10 เด็กหญิงจิณณะ สามไชย

35

เด็กชายธีรธัช ทองปั้น

11 เด็กชายจิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์

36

เด็กชายธีรภพ ธรรมอักษร

12 เด็กหญิงชญาดา วิสุทธิรัตนมณี

37

เด็กชายธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ

13 เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล

38

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

14 เด็กชายชนกันต์ งามสม

39

เด็กหญิงนิตา จงไกรจักร

15 เด็กชายชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ

40

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

16 เด็กชายชวนินทร์ ปิ่นมงคล

41

เด็กชายบวรวิช ประมวลญาติ

17 เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล

42

เด็กชายปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์

18 เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์

43

เด็กชายปฐวี วรมณีจินดา

19 เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น

44

เด็กชายปธานิน เงินศุภลักษณ์

20 เด็กชายณฐภัทร ลาภธีรวุฒิ

45

เด็กชายประภากร ทรัพย์พพิ ฒ
ั นา

21 เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ โอชิไอ

46

เด็กชายปราชญ์ปรีชา เปลี่ยนกลิ่น

22 เด็กหญิงณภัทร วรสง่าศิลป์

47

เด็กหญิงปริญญภัทร ธนะนิรันดร์

23 เด็กชายณัชพล นิมิตนนท์

48

เด็กชายปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล

24 เด็กชายณัฐกร เหมสนิท

49

เด็กหญิงปริยากร เจริญชนะกิจ

25 เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม

50

เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

51 เด็กชายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล

76

เด็กชายยศวร บุตรประดิษฐ์

52 เด็กหญิงปารีณา สถิตธรรมนิตย์

77

เด็กชายรติ มหามงคล

53 เด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง

78

เด็กหญิงร่มพิชา งามสวย

54 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์

79

เด็กชายรวีภทั ร์ ปูควะนิช

55 เด็กชายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ

80

เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

56 เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี

81

เด็กหญิงรัญธิดาภา สิงห์ชัย

57 เด็กหญิงพรนัชชา อนุรักษ์

82

เด็กชายวงศ์วรัณ อุปวงษ์

58 เด็กหญิงพัชร์พชิ า เลิศวิสิฐพล

83

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

59 เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล

84

เด็กหญิงวิรัลพัชร จิรัฐิติเจริญ

60 เด็กชายพาสกุลวงศ์ สุภาพร

85

เด็กชายศุภกร ไพศาลเจริญ

61 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุจีรกุลไกร

86

เด็กชายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์

62 เด็กชายพิพชิ ชญะ ศรีดา

87

เด็กชายศุภณัฐ เรืองชัยจตุพร

63 เด็กหญิงพิรญาณ์ ศุภกิจวณิชกุล

88

เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ

64 เด็กชายพีรกร ตรีจักรขจร

89

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

65 เด็กชายพีรณัฐ อุตมเพทาย

90

เด็กหญิงสายวรรณศิลป เสียงหลาย

66 เด็กชายพีรวัส จาจด

91

เด็กชายสิงหา หวันสะแหละ

67 เด็กชายพีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร

92

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร

68 เด็กชายพุฒสิ รรค์ คุโรปกรณ์พงษ์

93

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี

69 เด็กหญิงภชารัตน์ โตรณ

94

เด็กชายสิรวิชญ์ สาทรสัมฤทธิผ์ ล

70 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส

95

เด็กชายหริษฐ์ อรุณศิริกุล

71 เด็กชายภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร

96

เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ

72 เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา

97

เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒธิ ารง

73 เด็กชายภูริ สรวลเส

98

เด็กหญิงอาคิรา รัตนาธาร

74 เด็กหญิงภูริชญา พรพาณิชพันธุ์

99

เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศิน

75 เด็กชายภูวริณ สุชาติบญ
ุ มาก

100 เด็กหญิงไอริณ อินทรทัต

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนที่ได้รบั เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: รายชื่อเรียงตาม ก - ฮ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1

เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ

26

เด็กชายณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิช์ ัย

2

เด็กหญิงกรแก้ว อุดมธรรมภักดี

27

เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ

3

เด็กชายกฤตวัน วงศ์เมฆ

28

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ

4

เด็กชายกฤติเดช อู่กาญจนกิตติ

29

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน

5

เด็กชายกล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน

30

เด็กชายณัฐนนท์ เมืองสง

6

เด็กชายกิตติภพ สันติคุณาภรณ์

31

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง

7

เด็กหญิงกุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล

32

เด็กชายเตชวินทร์ แนบสนิท

8

เด็กหญิงคณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์

33

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

9

เด็กหญิงชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย

34

เด็กชายธนพัฒน์ เหล่าวีระโยธิน

10 เด็กชายชวกร ชาตะวะสุ

35

เด็กชายธนพัทธ์ แพวิเศษ

11 เด็กชายชวัลณัฐ ตั้งทวีพนู ทรัพย์

36

เด็กชายธนภัทร์ ณัฐวุฒิ

12 เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

37

เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์

13 เด็กชายชาญเมธี กิจบารุงลาภ

38

เด็กชายธฤต ด่อล๊ะ

14 เด็กชายชิติพทั ธ์ ครูรัตนานุวฒ
ั น์

39

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุขศรี

15 เด็กหญิงญาณินสินี โชติสุริยพงศ์

40

เด็กหญิงธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย

16 เด็กชายฐปนรรฎ์ ลีรติวงศ์

41

เด็กชายธีธชั ตันติพงศ์อาภา

17 เด็กชายฐานัส ภักดีรอด

42

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

18 เด็กชายฐิติพนั ธ์ บุญมาธนารักษ์

43

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนมณีพนั ธ์

19 เด็กหญิงณกนกภ์ ศิริทณ
ิ พงษ์

44

เด็กหญิงนันท์นภัส อักษรกาญจน์

20 เด็กชายณพรรษ เล็กลับ

45

เด็กชายนิติธร พร้อมประเสริฐ

21 เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต

46

เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์ซาว

22 เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง

47

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา

23 เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร

48

เด็กชายปยุต ศรีสารคาม

24 เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา

49

เด็กชายประวิศว์ โฟฉิว

25 เด็กชายณัชพล ถาวรวงษ์

50

เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

51 เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์

76

เด็กชายรุจจ์ เจริญลาภนาชัย

52 เด็กชายปองภพ อมรดิลกกุล

77

เด็กหญิงลภัสฐ์รดา ดาคง

53 เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์

78

เด็กชายวิทวัส วิวฒ
ั น์รัตนกุล

54 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

79

เด็กชายวิวรรธน์ ยิ่งพุทธิรัตน์

55 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด

80

เด็กชายวิวธิ วินท์ พัวรุ่งโรจน์

56 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์

81

เด็กชายวิวศิ ร์ ทรัพย์พนาชัย

57 เด็กหญิงพสินี พหลทัพ

82

เด็กหญิงศิริกุล เตชะธีราวัฒน์

58 เด็กชายพิงภู เวสารัชประเสริฐ

83

เด็กชายศุภกร พุทธคุณรักษา

59 เด็กหญิงพิชญ์มันตา เลอศักดิ์พงษา

84

เด็กหญิงสรัลชนา ใจเย็น

60 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุเ์ พ็ง

85

เด็กหญิงสิริกร สุดชะอ้อน

61 เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกาจร

86

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

62 เด็กชายพีรณัฐ กรุมรัมย์

87

เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค

63 เด็กชายภควัฒณ์ มีศิริ

88

เด็กชายสุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา

64 เด็กชายภรัณยู บุญเป็ง

89

เด็กชายสุวจิ ักขณ์ อ่อนน้อม

65 เด็กหญิงภัคกร หนูเหมือน

90

เด็กชายอติเทพ จิรภัทร์ภากร

66 เด็กชายภัคภูมิ อุดมพันธ์

91

เด็กชายอติภพ รัตนบัญญัติ

67 เด็กหญิงภัทรธิฎา สีเหนี่ยง

92

เด็กหญิงอภิอาภา คลังทอง

68 เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา

93

เด็กหญิงอริยพร งามจริยะ

69 เด็กชายภูมิพชิ ชา เหล่าชัย

94

เด็กชายอัคโรภาส ศรีรุ่งเรือง

70 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วศิ ิษฎ์

95

เด็กชายอัฐเดช ตรียินดี

71 เด็กหญิงเมชาวี เกิดงาม

96

เด็กชายอัฑฒกร จงผาติวฒ
ุ ิ

72 เด็กชายยศวัฒน์ โลหะศิริวฒ
ั น์

97

เด็กชายอัฑฒวัชร์ เมธีธนวัฒน์

73 เด็กชายรพีวชิ ช์ ชัชวงศุ์วาลย์

98

เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย

74 เด็กหญิงระรินตา เอี่ยมเอก

99

เด็กชายอิทธิพทั ธ์ เครือวัลย์

75 เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ

100 เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนที่ได้รบั เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: รายชือเรียงตาม ก - ฮ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1

เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร

26

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ขวัญมงคลพงศ์

2

เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์

27

เด็กชายดนัยพัชร์ เหลืองพัฒนผดุง

3

เด็กชายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์

28

เด็กชายเตชิส ชัยศรี

4

เด็กชายกฤษฎ์นิพทั ธ์ แหล่งสนาม

29

เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์

5

เด็กชายกล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน

30

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง

6

เด็กชายกันตวัฒน์ ตลอดภพ

31

เด็กชายธนกฤต สินอนันต์วณิช

7

เด็กหญิงกีรติกุล ดวงฉ่า

32

เด็กชายธนโชติ ศรีสวัสดิ์

8

เด็กชายจิรธัช ธีรรัตนาภรณ์

33

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

9

เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี

34

เด็กชายธนบดี วรกุล

10 เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์

35

เด็กหญิงธนภร ศรีธนาอุทยั กร

11 เด็กหญิงเจตสุภา จิรนันทนา

36

เด็กชายธรนันท์ พวงเพ็ชร

12 เด็กชายชนันธร บุญอินเขียว

37

เด็กชายธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์

13 เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

38

เด็กชายธัชชัย อภินัยนาถ

14 เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญทา

39

เด็กชายธัญวิสิษฐ์ สัญญวงศ์

15 เด็กชายญาณวุฒิ พิทกั ษ์

40

เด็กชายธีทตั โอสถศิลป์

16 เด็กชายฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช

41

เด็กชายธีธชั กงสะเด็น

17 เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง

42

เด็กชายธีภพ สอดสี

18 เด็กชายณภัทร ศรีไพโรจน์

43

เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสิทธิพ์ งศ์

19 เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร

44

เด็กชายนพรุจ บุบผาสุวรรณ

20 เด็กชายณอินทนนท์ จอมเกตุ

45

เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์

21 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์

46

เด็กหญิงนัทธมน บุญช่านาญ

22 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์

47

เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง

23 เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวฒ
ั นา

48

เด็กชายบุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์

24 เด็กชายณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์

49

เด็กชายบุริศร์ ปักษา

25 เด็กชายณัทนภนต์ ลิมเพชรากุล

50

เด็กชายปภังกร อยู่ยงวัฒนา

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

51 เด็กชายปภาวิน ทฤษณาวดี

78

เด็กชายรพีวชิ ช์ ชัชวงศุ์วาลย์

52 เด็กชายปยุต ศรีสารคาม

79

เด็กชายรุจจ์ เจริญลาภน่าชัย

53 เด็กชายปรัช ลีฬหคุณากร

80

เด็กชายโรมัน สุขสุมิตร์

54 เด็กหญิงปริมใจ จิระสุทศั น์

81

เด็กชายลัธพบ นันทกิจ

55 เด็กหญิงปวรรัตน์ หัตถแพทย์

82

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

56 เด็กชายปวินทร์ คงขวัญ

83

เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ

57 เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์

84

เด็กชายวริศ ธรรมวงษ์

58 เด็กชายปัณณวัฒน์ นวลวัฒนา

85

เด็กชายวิทวัส วิวฒ
ั น์รัตนกุล

59 เด็กหญิงปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ์

86

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทพิ ย์

60 เด็กหญิงปุณณดา วัฒนานุสิทธิ์

87

เด็กชายวิวศิ น์ วาณิชอนันต์ชัย

61 เด็กชายพงศพล เหลืองภัทรวงศ์

88

เด็กชายศิริวชิ ญ์ ศิริอักษร

62 เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังง่าทรัพย์

89

เด็กชายศุภกร พุทธคุณรักษา

63 เด็กชายพรภวิษย์ เทศดี

90

เด็กชายศุภณัฐ ลือวิเศษไพบูลย์

64 เด็กหญิงพร้อมบุณย์ ประกอบกิจ

91

เด็กหญิงสกุลทิพย์ เฉลิมลาภวรบูรณ์

65 เด็กชายพสธร เชาวศิลป์

92

เด็กหญิงสิญานันทน์ ผจงเสาวภาคย์

66 เด็กชายพิงภู เวสารัชประเสริฐ

93

เด็กชายสิน สินพระยากุล

67 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พันธุเ์ พ็ง

94

เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค

68 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน

95

เด็กหญิงสุภาวิดา บูรณะเวชหลิม

69 เด็กหญิงภัทรดา มหัทธนานุภาพ

96

เด็กชายสุวจิ ักขณ์ อ่อนน้อม

70 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ รักสุข

97

เด็กหญิงอคัมย์พชั น์ อนันตสมบูรณ์

71 เด็กชายภูปกรณ์ ใสแย้ม

98

เด็กชายอติเทพ จิรภัทร์ภากร

72 เด็กชายภูปญ
ั ญ์ อิงพลังษีกุล

99

เด็กหญิงอมราภรณ์ ขันสาลี

73 เด็กชายภูมิธรรม เนติวภิ ชั ธรรม

100 เด็กหญิงอรณิชชา ราญฎร

74 เด็กชายภูริภทั ร ตั้งสืบกุล

101 เด็กหญิงอริยพร งามจริยะ

75 เด็กชายมงกุฎ บุญธปัญญา

102 เด็กหญิงอารยา บุญโชคช่วย

76 เด็กหญิงมณพัทธ์ ทองผุด

103 เด็กชายอินทัช แสงทองสุขโข

77 เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์

