
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

8627 ด.ช.กัณฐพันธ รอตโกมิล เตรยีม 2

8719 ด.ช.กานตวิทย หลงเวช เตรียม 2

8618 ด.ช.คชิณ จัดสาริกิจ เตรยีม 1

8532 ด.ช.คุณานนท ทองคําโฮง เตรยีม 1

8710 ด.ช.ชนะกันต ฟองคํา เตรยีม 2

8683 ด.ช.ณคุณ สุทธหลวง เตรียม 2

8734 ด.ช.ณัฏฐ นุมนวล เตรยีม 3

8513 ด.ช.ดนุพันธุ วิจาราณ เตรียม 2

8748 ด.ช.ธนเดช หงษทรงศกัดิ์ เตรียม 1

8750 ด.ช.ธนพงศ แสฉิม เตรยีม 3

8611 ด.ช.นันทพัทธ อินทรรุจิกุล เตรียม 3

8726 ด.ช.นาวา ชมภูมิ่ง เตรียม 3

8753 ด.ช.ปกรณยศ กองมนต เตรยีม 1

8674 ด.ช.ปภังกร ศรีอุดม เตรียม 3

8564 ด.ช.ปภาวิน ปราบภัย เตรยีม 1

8634 ด.ช.ปวรพัฒน ชัยลอรัตน เตรียม 2

8697 ด.ช.ปวีณวัชร พิลมพัตร เตรยีม 3

8724 ด.ช.ปุณณภัทร เสนาพงษ เตรยีม 3

8598 ด.ช.พูลพริษฐ ใยดี เตรยีม 3

8588 ด.ช.ภาคิน สุวรรรมัย เตรียม 2

8728 ด.ช.ภูหลวง มิ่งปรชีา เตรียม 3

8506 ด.ช.มารวิน บัดติยา เตรยีม 3

8725 ด.ช.มาวิน ชมภูมิ่ง เตรยีม 3

8712 ด.ช.รฐนนท แนวจิตร เตรียม 2
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8481 ด.ช.วิชชากร จูงใจ เตรียม 1

8647 ด.ช.สิทธิเดช มากคงแกว เตรียม 2

8625 ด.ช.อชิรวิทย วงศฮู เตรยีม 2

8605 ด.ช.อนาวินทร งามเลิศ เตรยีม 3

8703 ด.ญ.กชพร ถิ่นทิพย เตรยีม 2

8511 ด.ญ.กฤติกา กาศวิบูลย เตรยีม 3

8652 ด.ญ.จิดาภา ยิ้มแยม เตรียม 1

8648 ด.ญ.ฉัตรทพิย เย็นใจ เตรียม 1

8722 ด.ญ.ชญานิศ เศวตกุล เตรยีม 3

8615 ด.ญ.ชามา จินดาคํา เตรียม 3

8721 ด.ญ.เฌอปราง วรรณกุล เตรยีม 3

8523 ด.ญ.ญาดา ทรัพยไพศาลสุข เตรียม 1

8590 ด.ญ.ณฐพร คําธนไพศาล เตรยีม 2

8666 ด.ญ.ณวรัตน สุวรรณรตัน เตรยีม 2

8515 ด.ญ.ณัฐรดา ยังใหผล เตรียม 2

8516 ด.ญ.ณัฐิดา ยังใหผล เตรยีม 2

8681 ด.ญ.ธัญรดา แสนโทน เตรียม 1

8727 ด.ญ.ธันยดารินทร กวางวิเศษ เตรยีม 2

8713 ด.ญ.นรีกานต ฝกฝาย เตรียม 2

8730 ด.ญ.เบญญาภา ชยเมธานนท เตรียม 3

8543 ด.ญ.ปอรัมภา หงษโม เตรียม 3

8723 ด.ญ.ปญญธิชา บุตรดอน เตรียม 3

8700 ด.ญ.ปาริดา นิลวิเชียรรัตน เตรียม 3

8597 ด.ญ.พลอยปภัสร คนเท่ียง เตรยีม 1

8500 ด.ญ.พอตะวัน จันทยุทธ เตรียม 3

8614 ด.ญ.พิมพนารา นุกูล เตรยีม 3
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8480 ด.ญ.พิมพพร เสารแดน เตรยีม 1

8501 ด.ญ.เพียงตะวัน จันทยุทธ เตรยีม 3

8729 ด.ญ.ภัทรธิดา เพียรดี เตรียม 2

8578 ด.ญ.มารีญา หงษเจ็ด เตรยีม 3

8502 ด.ญ.รติชา ชัยวร เตรียม 2

8596 ด.ญ.รักคุณ โอนออน เตรยีม 2

8720 ด.ญ.รัตนาพันธุ ตันมา เตรียม 3

8695 ด.ญ.วนัสนันท จินะพรม เตรยีม 3

8656 ด.ญ.ศิรัญญา แกวมูล เตรยีม 2

8586 ด.ญ.สุภาวดี เหมืองทอง เตรียม 1

8594 ด.ญ.อภิญญภัส ปยพนธสมบัติ เตรยีม 3

8676 ด.ญ.อรจิรา เฟองฟู เตรยีม 1


