
รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
1. เด็กชาย กรวิชญ์ หมื่นราม 
2. เด็กชาย ชินาธิป มณีฉาย 
3. เด็กชาย เชาวลิต ขันแก้ว 
4. เด็กชาย ธนกร เชียสวสัดิ์ 
5. เด็กชาย ธนัชศักดิ์ กุลมิตร 
6. เด็กชาย ธภาภัค งามจรรยาภรณ์ 
7. เด็กชาย นันทพงศ์ นันทชมชื่น 
8. เด็กชาย พิริยกร สุวรรณชุมภู 
9. เด็กชาย ภพธร พิริยะสกุลธร 
10. เด็กชาย ภูริณัฐ เสริมพณิชกิจ 
11. เด็กชาย รณกร แสงบัวท้าว 
12. เด็กชาย รัชชานนท์ ไทยเจริญ 
13. เด็กชาย วชิรวิทย์ วนาใส 
14. เด็กชาย ศักดิธัช บุญมาก 
15. เด็กชาย อิทิพัฒน์ ศักดิ์แสนศิลป์ 
16. เด็กหญิง กชพรรณ ค าหอม 
17. เด็กหญิง จิณัฐตา ปันยารชุน 
18. เด็กหญิง ชนิกานต์ ศิลมงคล 
19. เด็กหญิง ณดากร รอดโสภา 
20. เด็กหญิง ณัฐธัญญา อุทัยกัณฑ์ 
21. เด็กหญิง ปรรณ ศิริตันหยง 
22. เด็กหญิง ปอยนลิน สัตบุษ 
23. เด็กหญิง พณรี บรรหาร 
24. เด็กหญิง พิชญาดา ริบรวมทรัพย์ 
25. เด็กหญิง ภาวิดา ลี้ตระกูล 
26. เด็กหญิง ริณลภัส สิมมาลา 
27. เด็กหญิง วรัชยา จันทร์สม 
28. เด็กหญิง วิชญาดา แจ่มจ ารัส 
29. เด็กหญิง อนัชชา พูลทรัพย์ 
30. เด็กหญิง อรชพร เงินพจน์ 
31. เด็กหญิง อรพิชาญ์ เวโรจน์วิวัฒน์ 
32. เด็กชาย ภูสิทธิ์ จีนธรรม 
33. เด็กหญิง ณมน อินมอญ 
34. เด็กชาย ธนกฤต อ่ าสาริกา 
35. เด็กหญิง ปนัดดา จิระสถิตย์ 
36. เด็กชาย ชุติภศรณ์ สายเกษม 



37. เด็กชาย กฤตภาส กิจนุกูล 
38. เด็กชาย จิรทีปต์ สุภาสัย 
39. เด็กชาย เจตริน พลเพิ่ม 
40. เด็กชาย ญานภัทร ปทุมพร 
41. เด็กชาย ณฐวัฒน์ ลว่งพ้น 
42. เด็กชาย ณยศ เบญญาพุฒิภัส 
43. เด็กชาย ธนดล พวงสุวรรณ 
44. เด็กชาย ธัชพงศ์พัชร์ กิจจ าเริญ 
45. เด็กชาย ธาราภัทร ภูศรนีวล 
46. เด็กชาย บุรินทร์รชต ทุมมาวัด 
47. เด็กชาย ปุณณวิช อุตรค า 
48. เด็กชาย พัทธ์ธภูมิ อวดกล้า 
49. เด็กชาย พีรชา เบญจวรรณ 
50. เด็กชาย รชฏ ยิ้มละมัย 
51. เด็กชาย เลิศพงศ์ พิริยะภาพสกุล 
52. เด็กชาย เสฏฐพงศ์ โพธิปัญญาธรรม 
53. เด็กชาย องศา รักวณิชย์ 
54. เด็กชาย อธิวัฒน์ มาลัย 
55. เด็กหญิง จินตวีร์ ถนอมชาติ 
56. เด็กหญิง ฉันชนก นิลผาย 
57. เด็กหญิง ณพิชญา เข็มศรี 
58. เด็กหญิง ณัชริญา อภิชาติวรพงษ์ 
59. เด็กหญิง ณัฏฐ์ธานิยา ปิติสุวรรณรัตน์ 
60. เด็กหญิง ณัฐวรรณ กิจวิมลตระกูล 
61. เด็กหญิง นิษฐ์ชิตา เผือกพูลผล 
62. เด็กหญิง พิมพ์ไพลิน ตรีบ าเพ็ญ 
63. เด็กหญิง ภัคมณีกานต์ ไพศาลธนภัทธ์ 
64. เด็กหญิง ภัทรวีร์ เอ้ืออภิวัชร์ 
65. เด็กหญิง สมิตา รักเผ่า 
66. เด็กหญิง สิริกานต์ เกตุสาลี 
67. เด็กหญิง สุวรินทร์ ทองดี 
68. เด็กชาย กฤษกร ศรีพระราม 
69. เด็กชาย ลัทธพล วิถีธรรม 
70. เด็กชาย กฤตยชญ์ พันธุ์เพ็ง 
71. เด็กชาย กวิน วีระศิริ 
72. เด็กชาย กันตินันท์ สุกใส 
73. เด็กชาย จักรพงษ์ วันขวา 
74. เด็กชาย ณชนกมล โสภณารมณ์ 



75 เด็กชาย ณภัทร ชินสาร 
76 เด็กชาย ณัฏฐ์ แก้วภูทอง 
77 เด็กชาย นิติพัฒน์ ศรีระวีวงศา 
78 เด็กชาย ปฏิภาณ รักษาศิลป์ 
79 เด็กชาย ปิติพัฒน์ โรจน์ธนานนท์ 
80 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ วชิรเรืองเวทย์ 
81 เด็กชาย พงษ์วารี ทวีทรัพย์ 
82 เด็กชาย ภัทรพันธ์ จรัสรุ่งวรากร 
83 เด็กชาย สิทธิพล พูลทรัพย์ 
84 เด็กชาย สุภเวช พูลเจริญ 
85 เด็กชาย อภิภู ปักเขมายัง 
86 เด็กหญิง กวิสราวรรณ ศิริวรรณ์ 
87 เด็กชาย ชนุดม พนังคสิริ 
88 เด็กชาย ณัฏฐ์พัชร์ ศิริรักษ์ 
89 เด็กชาย ธนกฤต ไชยวงศ์ 
90 เด็กชาย ธนกฤต มุสิกะ 
91 เด็กชาย นันทิพัฒน์ สุนทรพงษ์บุญนาค 
92 เด็กชาย ปัญญาพล พลเยี่ยม 
93 เด็กชาย ปัณณธร เท่งเจียว 
94 เด็กชาย พชร เงินพจน์ 
95 เด็กชาย พิสิษฐ์ ตีรยพันธุ์ 
96 เด็กชาย พีรพัฒน์ เรืองศิริกุลชัย 
97 เด็กชาย ภชร ธราวราทิตย์ 
98 เด็กชาย ภานุพงศ์ หยกสิทธิชัยกุล 
99 เด็กชาย ภาม จินตกวีกุล 
100 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ฐาปนพงศ์ภูมิ 
101 เด็กชาย วรปรัชญ์ เสาวภาคย์ 
102 เด็กชาย อภิมันยุ เจริญยศ 
103 เด็กหญิง กานต์ธีรา แก้วมาก 
104 เด็กหญิง กุลจิรา ขันพรมมา 
105 เด็กหญิง ชนัญญา พิมเสน 
106 เด็กหญิง ณัฐวดี ลี้ตระกูล 
107 เด็กหญิง ณิชมน หว่าเกตุ 
108 เด็กหญิง ปรีดาพร นางสันเทียะ 
109 เดก็หญิง ปุณณิศา จันทร์ใหม่ 
110 เด็กหญิง พัทธ์ธีรารัตน์ เลิศดารารัศมี 
111 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ขันตา 
112 เด็กหญิง ภัสส์กุญช์ เสษา 



113 เด็กหญิง วีรตา จุลส าล ี
114 เด็กหญิง แอนจีลิก มาร์ลี คาลิก 
115 เด็กหญิง บวรลักษณ์ อิทธิสารรณชัย 
116 เด็กหญิง ณัฐณิชา นามบุตรดี 
117 เด็กหญิง ปรียาดา ก าเนิดดี 
118 เด็กหญิง พชรอร จันทะสอน 
119 เด็กหญิง พิมพ์มัทนา นวการพิศุทธิ์ 
120 เด็กหญิง ปารมี สันธิศิริ 
121 เด็กหญิง พิมนตรา อุทยานานนท์ 
122 เด็กชาย กวิน เจริญเกษกิจ 
123 เด็กชาย คทายุทธ์ รักศิลป์ 
124 เด็กชาย จิณณพัต เปล่งปลั่ง 
125 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นิรงค์บุตร 
126 เด็กชาย ณัฐสิษฐ์ แฝงสระน้อย 
127 เด็กชาย ณิชคุณ ดวงลาดนา 
128 เด็กชาย ธีรเดช บัวรื่น 
129 เด็กชาย บุญญพัฒน์ พันธุ์พัฒน์ 
130 เด็กชาย ปภาวิน ยุทธนารังสรรค์ 
131 เด็กชาย ปองธรรม์ แก้วขาว 
132 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ประสพจันทร์ 
133 เด็กชาย ภัคภาคิน คุณปลื้ม 
134 เด็กชาย รัจณกร บัวทอง 
135 เด็กชาย ศุภณัฐ เพียรพิเชฐชื่น 
136 เด็กชาย อิทธิลักษณ์ พูลทรัพย์ 
137 เด็กหญิง กอบัว วัฒนศรีมงคล 
138 เด็กหญิง กิตติกานันท์ แสงใส 
139 เด็กหญิง คุณัญญา หน่อสกูล 
140 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกียรติกูลานุสรณ์ 
141 เด็กหญิง ณิศาชน ปาลศรี 
142 เด็กหญิง นันท์นภัส ราชสาร 
143 เด็กหญิง ปุณญาดา อุยประเสริฐกุล 
144 เด็กหญิง พิชญธิดา สุวรรณโพธิ์ 
145 เด็กหญิง กัลยนิษฐ์ เดชพร 
146 เด็กหญิง วิภวานี ช านิสมัพันธ์ 
147 เด็กหญิง สุชานรี ทองพิกุล 
148 เด็กหญิง อมรกานต์ ธรรมานนท์ 
149 เด็กหญิง อรรถยา ลีวุฒินันท์ 
150 เด็กหญิง อัญมณี บ ารุงการ 



151 เด็กหญิง อันนา ชัยสงคราม 
152 เด็กหญิง กชพร เครือเพชร 
153 เด็กหญิง กุลธิดา ไชยรัตน์สัมพันธ์ 
154 เด็กหญิง อิสรีย์ แก้วนาง 
155 เด็กชาย กันต์นที ทับดวง 
156 เด็กชาย เขมณัฏฐ์ ธนาพรชัยพงษ์ 
157 เด็กชาย จิรภัทร สนองชาติ 
158 เด็กชาย ชิลละ คิม 
159 เด็กชาย ฎีกา จิรธนสมบัติ 
160 เด็กชาย ธนโชติ ส าราญจิต 
161 เด็กชาย ปุณณวิทย์ ทองอุ่น 
162 เด็กชาย ภครัช อินทะนาม 
163 เด็กชาย ภคิณ มั่นคง 
164 เด็กชาย ภาณุภูมิ สุขุม 
165 เด็กชาย ยศทัศน์ วนิชวัฒนานุวัติ 
166 เด็กชาย วรธนัท ชวีสาธน์ 
167 เด็กชาย สิรธีร์ ธรีเรืองสิริ 
168 เด็กชาย สิริกร โสภาพ 
169 เด็กหญิง กอบุญ ตั้งพัฒนกิจ 
170 เด็กหญิง กานต์พิชชา บุญแล 
171 เด็กหญิง ณฐมน สามารถ 
172 เด็กชาย จักริน ศักดิ์แสนศิลป์ 
173 เด็กชาย ชินกฤต สีเจริญ 
174 เด็กชาย ปฐพี มงคลศิริโสภาภร 
175 เด็กชาย สิรภพ บรรหาร 
176 เด็กชาย ภาณุรุจ สุขโสม 
177 เด็กชาย มิณฑฎา พงษ์พัฒวัฒนกุล 
178 เด็กหญิง ธมศร พาแพง 
179 เด็กหญิง ปพิชญา ไอยราพัฒนา 
180 เด็กหญิง พรปวีณ์ พรหมอินทร์ 
181 เด็กหญิง พิชชาอร เดชขุนทด 
182 เด็กหญิง พิมลวรรณ นาคผจญ 
183 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุวภาพกุล 
184 เด็กหญิง สุภาวดี โสวจสัสตากุล 
185 เด็กหญิง อัจฉริยาพร ลานอก 
186 เด็กชาย พลอธิป คารวะพิทยากุล 
187 เด็กชาย นพณัฐ เอ่ียมศรี 
188 เด็กชาย พสิษฐ์ วรรณาชัยสิทธิ์ 



189 เด็กหญิง สิริกร กลัดทอง 
190 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อิทธิสารรณชัย 
191 เด็กหญิง สติมา นันบุญ 
192 เด็กชาย รชตภพ ทับทิมนลิน 
193 เด็กหญิง สมิตรา ธเนศานนท์ 
194 เด็กชาย ภวัต บุญเพิ่ม 
195 เด็กหญิง แพรวปรียา ทองแดง 
196 เด็กชาย กมุท บุตรเชื้อไทย 
197 เด็กชาย ราชนาวี ไทยสันติสุข 
198 เด็กชาย ศรัณย์รัฐ ศรีสมโพธิ 
199 เด็กชาย ทัดชนม์ บุญจันทร์ดา 
200 เด็กชาย ธนิก เปรมผล 
201 เด็กชาย ธีธัช ศรีหามาตย์ 
202 เด็กชาย นรรัฐ ไพเราะ 
203 เด็กชาย ปัณณ์ สืบจากลา 
204 เด็กชาย ภคภาส สิงหพันธุ์ 
205 เด็กชาย ภัทรพงษ์ จรัสรุ่งวรากร 
206 เด็กชาย ภาวิต สุขเจรญิ 
207 เด็กชาย ศุภณ ฐานะวโรธร 
208 เด็กชาย สิปปภาส สามไชย 
209 เด็กชาย สิรวิชญ์ ลิ้มเจรญิ 
210 เด็กชาย อภิวรรธน์ มาสุข 
211 เด็กหญิง กรกมล ยงศิริ 
212 เด็กหญิง กษิรา ลีนะวัต 
213 เด็กหญิง กุลรดา จันทร์สว่าง 
214 เด็กหญิง กุลริศา มานะสม 
215 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สมพงษ์ชัยกุล 
216 เด็กหญิง ปภาวี เฉลิม 
217 เด็กหญิง ปุญญรัตน์ อุปนิ 
218 เด็กหญิง ปุณิกา พูลเจริญ 
219 เด็กหญิง พลอยไพลิน เรียบร้อย 
220 เด็กหญิง พิมไพลิน พิมพิสณฑ์ 
221 เด็กหญิง มัณฑิตา เอี้ยงกุญชร 
222 เด็กหญิง เมลินี มุสิกมาศ 
223 เด็กหญิง วริศรา เฉลยชีพ 
224 เด็กหญิง ศศิรดา โรจน์พานิชกิจ 
225 เด็กชาย ชัชนันท์ วิรุฬหก์รสถิต 
226 เด็กชาย พีรพล พันทะมนต์ 



227 เด็กหญิง ชญาพัฒน์ จิตบุณย์กุลธร 
228 เด็กชาย กฤตเมธ บุตะกะ 
229 เด็กชาย ณัชธร มณีด ารงกิจ 
230 เด็กชาย ณัฏฐ์ธร อมรภญิโญเกียรติ 
231 เด็กชาย ธีรัตม์ แบ่งลาภ 
232 เด็กชาย ปุณณัตถ์ิ แว่นใหญ่ 
233 เด็กชาย พงษภัทร พวงมาลี 
234 เด็กชาย พชรเดช พุทธรักษา 
235 เด็กชาย พิรวิชญ์ รักซ้อน 
236 เด็กชาย ยศวีร์ แป้นด้วง 
237 เด็กชาย อัครัช รีชีวะชีพกุล 
238 เด็กหญิง ชัญญาพัชญ์ ศรีแสนยงค์ 
239 เด็กหญิง เซรา เอื้อนสุภา 
240 เด็กหญิง ดลยา อัครธรรมวุฒิ 
241 เด็กหญิง ปัญญภัค สุขุม 
242 เด็กหญิง พขวัญ อินทรชาติ 
243 เด็กหญิง พจณชิา ลิ้มปิติพานิชย์ 
244 เด็กหญิง พลอยนภัส หมื่นบัวโทน 
245 เด็กหญิง พิมพ์นารา กิตติอาภรณ์พล 
246 เด็กหญิง เพ็ญภิญญา ระเบียบโอษฐ์ 
245 เด็กชาย กิตติธัช ส าราญจิต 
246 เด็กชาย ณฐกร เอกวิริยกิจ 
247 เด็กชาย ณัฐยศต์ จักร์กรีนทร์ 
248 เด็กชาย ชินโชติ รักษาโชตินุกุล 
249 เด็กชาย เตชินท์ อิทธิกุล 
250 เด็กชาย ปองคุณ อินทร์อุดม 
251 เด็กชาย พัชร รุ่งเรืองตระกูลลี้ 
252 เด็กชาย พิชญะ โพธิ์นาค 
253 เด็กชาย พิสิษฐ์ ชมกลิ่น 
254 เด็กชาย ศรัณย์กร อุตมะรัตน์ 
255 เด็กชาย อริยะวงศ์ มีชัยณิชกุล 
256 เด็กหญิง กานต์สินี สุวรรณพันธ์ 
257 เด็กหญิง จิรุภาศ แต้มดื่ม 
258 เด็กหญิง ชาลิดา จามิกรณ์ 
259 เด็กหญิง ณนินญา นาคะนาท 
260 เด็กหญิง ดลลดา ควรดี 
261 เด็กหญิง นิชาภา อาจธนกุล 
262 เด็กหญิง พัชชาพลอย อัครภิญโญญาณ 



263 เด็กหญิง มาริษา ชัยสงคราม 
264 เด็กหญิง วรินทร แต้พานิช 
265 เด็กหญิง ศุภาพัชญ์ โกศัย 
266 เด็กหญิง อรนิตย์ภา พงศ์เรืองรอง 
267 เด็กหญิง อริสรา สิทธิธัญกรรม 
268 เด็กหญิง อาคิรา แซ่โง้ว 
269 เด็กหญิง ปุญชรัศมิ์ ปฐมานนท์ 
270 เด็กชาย นิติธร ศิริรักษ์ 
271 เด็กหญิง รัชนีรมณ์ เสนาะเสียง 
272 เด็กชาย ปณัช จิรศักดิ์สม 
273 เด็กชาย กันตชาติ ไชยรัตน์สัมพันธ์ 
274 เด็กชาย กฤต ชลศรานนท์ 
275 เด็กชาย กันต์พงษ์ ธนาพรชัยพงษ์ 
276 เด็กชาย คมิก หวังพัชรพล 
277 เด็กชาย ธนภัทร กมลวเิชียร 
278 เด็กชาย ธารธรรม กันทะวงศ์ 
279 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเสง็ 
280 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ กลิ่นวัน 
281 เด็กชาย ปองคุณ ฟองทอง 
282 เด็กชาย พีรกร สุขเสถียร 
283 เด็กชาย ภีษมะ ตั้งพัฒนกิจ 
284 เด็กชาย อคิรา เนตรวารี 
285 เด็กหญิง กชพร วิริโยฬาร 
286 เด็กหญิง กรกมล ประยงค์ 
287 เด็กหญิง กฤษติกา ชนิลกุล 
288 เด็กหญิง เกสรา ธรรมรักษ์ 
289 เด็กหญิง ชมศิพัชญ์ อริยพรพงศ์ 
290 เด็กหญิง ญาดา เล็กสว่างวงศ์ 
291 เด็กหญิง ณีราณิชญ์ ปินโน 
292 เด็กหญิง นานิชาน์ ศรีณรงค์ 
293 เด็กหญิง เบญญาภา วินทสิทธิ์ 
294 เด็กหญิง ปราณชีวา จันปาน 
295 เด็กหญิง พอริน ชีวีวัฒน์ 
296 เด็กหญิง พัฒน์ธีรา อินเปีย 
297 เด็กหญิง แพรพันวา พงษ์พานิช 
298 เด็กหญิง สุทธิญาณ์ พงษ์พาลี 
299 เด็กชาย ชลธี ม่วงประดับ 
300 เด็กชาย จามัท เจมส์ เดวิด ออร์เรลล์ 



301 เด็กหญิง ชมพูนุท สุขพิชยากุล 
302 เด็กชาย กฤษธรรม เมืองลือ 
303 เด็กชาย กวี ดีรักษา 
304 เด็กชาย จิรพัฒน์ จันทนาภรณ์ 
305 เด็กชาย จิรายุ โกสินธุ ์
306 เด็กชาย ณรงชัย บุญอินทร์ 
307 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ธนวิบูลย์โชติ 
308 เด็กชาย นราธิป ไมตรีจิต 
309 เด็กชาย ปทิต ชูเกษมรัตน์ 
310 เด็กชาย ปภินวิทย์ กลับทอง 
311 เด็กชาย มหาศาล แก้วกิตติ 
312 เด็กชาย ยศพัทธ์ กาติบุตร 
313 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลิ้มประเสริฐ 
314 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไชยวงศ์ 
315 เด็กหญิง ดาราทรัพย์ จองทรัพย์ 
316 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ภูมิเพ็ง 
317 เด็กหญิง ภัทรวดี จูฑะมงคล 
318 เด็กหญิง ภัทรียา ลิขิตดารา 
319 เด็กหญิง วรรณวิสาข์ ยศโชติ 
320 เด็กหญิง วริศรา กลีบบัว 
321 เด็กหญิง ศิริกานดา วณิชยากรกุล 
322 เด็กหญิง อชิรัชญา ดวงจันทร์ 
323 เด็กหญิง อภญิญา สามารถกิจ 
324 เด็กหญิง อัญชิษฐา อินทฉาย 
325 เด็กหญิง อัญชิสา ตรีสารศรี 
326 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ธีรพันธ์พชร 
327 เด็กหญิง นงนภัส มหาทรัพย์ไพบูลย์ 
328 เด็กชาย กฤตเมธ ปินะพัง 
329 เด็กชาย กฤตานนท์ ณ ชัย 
330 เด็กชาย ก้องกัลป กลิ่นทอง 
331 เด็กชาย ชลพิสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ 
332 เด็กชาย ชาญพิชช์ สังข์ทอง 
333 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุวรรณรัตน์ 
334 เด็กชาย ตฤณ สวัสดี 
335 เด็กชาย ปัณณทัต จีบแก้ว 
336 เด็กชาย วีรชาติ วสิกรัตน์ 
337 เด็กชาย ศุกลภัทร หวังลาภ 
338 เด็กชาย สิรภัทร ลิ้มละไม 



339 เด็กหญิง ชมพูนุช พิบูลย์อนันต์ 
340 เด็กหญิง ณัฐมน ช่วงชุ่ม 
341 เด็กหญิง ธนัญชนก พ่วงมี 
342 เด็กหญิง ธัญนุช สุขประเสริฐ 
343 เด็กหญิง นภัสร ภมรพล 
344 เด็กหญิง ปวริศา สดทรงศิลป์ 
345 เด็กหญิง ปาลิตา วิทิตวุฒิปรีดา 
346 เด็กหญิง พีรดา เอ้ือถาวรพิพัฒน์ 
347 เด็กหญิง ภัทรกร จันทรเฉิด 
348 เด็กหญิง วรอนงค์ มณีวงษ์ 
349 เด็กหญิง วรัทยา มีแก้วกุญชร 
350 เด็กหญิง วริศรา กุลดี 
351 เด็กหญิง วิรากานต์ ชาเนตร 
352 เด็กหญิง ศรัณยา จนากร 
353 เด็กหญิง อศัลยา ชินวงศ์วิโรจน์ 
354 เด็กชาย ภูวณัท ธราวราทิตย์ 
355 เด็กชาย อิสระพงศ์ โล่นวรัตน์ 
356 เด็กหญิง ศุภิศรา ลิลา 
357 เด็กชาย กษิดิศ พุ่มเจริญ 
358 เด็กชาย กันตภณ เดชพร 
359 เด็กชาย จิรสิน มหาวีระตระกูล 
360 เด็กชาย แผ่นดิน ญาติเสมอ 
361 เด็กชาย ภาคภูมิ อิม 
362 เด็กชาย ภาคิน อนงค์ 
363 เด็กชาย ภูธิเบต เลียวธติินันทน์ 
364 เด็กชาย ศุภโชค ชัยชมวงศ์ 
365 เด็กชาย สิรภพ อินทร์สุวรรณ์ 
366 เด็กชาย อชิตพล อุบลลา 
367 เด็กชาย เอกภวิษย์ กันบัว 
368 เด็กหญิง จิรัชญา ใบบัว 
369 เด็กหญิง ธนัญชญา ภูบาลชื่น 
370 เด็กหญิง นพวรรณ อัครธรรมวุฒิ 
371 เด็กหญิง ปวริศา ศิริวัฒนะกูล 
372 เด็กหญิง พรหมรภัทร์ สอนพรม 
373 เด็กหญิง รวิณา ราชสาร 
374 เด็กหญิง วรัญชลี ติณชาติอารักษ์ 
375 เด็กหญิง วริศรา พันแสงทอง 
376 เด็กหญิง ศรันย์ภัส ฤๅชา 



377 เด็กหญิง อารีรัฐ วงษ์ทองเหลือ 
378 เด็กหญิง รมิตา โพธิ์ปริสุทธิ์ 
379 เด็กหญิง เขมจิรา ขันพรมมา 
380 เด็กหญิง ปทิตตา แปรหาดี 
381 เด็กหญิง พุทธธิดา มังธานี 
382 เด็กชาย ศิริพงษ์ โล่นวรัตน์ 
383 เด็กหญิง สกาวรัตน์ นาคสินธุ์ 
384 เด็กชาย อธิป ทาระค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1 เด็กชาย กันต์กวี ศรีสุข 
2 เด็กชาย คิรากร ช่วยค้ าชู 
3 เด็กชาย ณัฏฐพล ไกรรักษ์ 
4 เด็กชาย ธนนัฎฐ์ อุทัย 
5 เด็กชาย ธนยศ แก่นจันทร์ 
6 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พานิชย์ 
7 เด็กชาย พงศกร สุขประเสริฐ 
8 เด็กชาย พงศ์พิทักษ์ ชวนชม 
9 เด็กชาย พัทธดนย์ วงศ์สายเชื้อ 
10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พิริยะภาพสกุล 
11 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ทองสุวรรณ 
12 เด็กชาย รัฐกรณ์ ภวภูตานนท์ 
13 เด็กชาย วงศ์วัฒน์ ประสพผล 
14 เด็กชาย วีรศิษฎิ์ พาณิชภัคโยธิน 
15 เด็กชาย สุดยอด เจริญแสนสวย 
16 เด็กหญิง กรชนก เพชรธนลาภ 
17 เด็กหญิง กัญญาภัค สังข์ทอง 
18 เด็กหญิง เกศกนก โรจนทิมทอง 
19 เด็กหญิง จิรัชญา สินสงวน 
20 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ เท่งเจียว 
21 เด็กหญิง ณฐมน เทพศรีหา 
22 เด็กหญิง ปณิชา ศุภรานนท์รัตน์ 
23 เด็กหญิง พาฝัน กระจายกลาง 
24 เด็กหญิง พิมพ์ณภัทร คนึงนึก 
25 เด็กหญิง พิมพ์นิภา พินิจชวนันท์ 
26 เด็กหญิง ภทรภร พูลภิญโญ 
27 เด็กหญิง ภรภัทร ศรีตุลานนท์ 
28 เด็กหญิง ภัทกา ห้างวานิช 
29 เด็กหญิง โยษิตา ธนะฤทธิ์ 
30 เด็กหญิง รักษก เขียวสม 
31 เด็กหญิง รุ้งไพลิน ผสมทรัพย์ 
32 เด็กหญิง รุจิกานต์ ศรีศุภผุดผ่อง 
33 เด็กหญิง วรัทยา รอดประพัฒน์ 
34 เด็กหญิง สุณิสา กาฬภักดี 
35 เด็กชาย ชนายุส ภู่มณี 
36 เด็กชาย ชรัฐติภพ จารุจนิดา 



37 เด็กชาย ณรินทร์ธร ธรรมค าภีร์ 
38 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็ชรคาน 
39 เด็กชาย นราธิป สังข์นวม 
40 เด็กชาย นราวิชญ์ ผาสุข 
41 เด็กชาย บรรณวิชญ์ อิ่มขาว 
42 เด็กชาย บริพัตร ศรีศิริวัฒน์ 
43 เด็กชาย ปณธรรม พันธ์สว่าง 
44 เด็กชาย ปรีดา ดิเรกศิลป์ 
45 เด็กชาย ปวริศ สว่างเนตร 
46 เด็กชาย พัชรพล ศิริอาภากร 
47 เด็กชาย พัฒนพงษ ์สุขประเสริฐ 
48 เด็กชาย วรัตด์ ไทยประกอบ 
49 เด็กชาย วัชรพล สังขจาย 
50 เด็กชาย วิภู หร่องบุตรศรี 
51 เด็กชาย ศรวิทย์ เจี่ยด ารง 
52 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สังข์ทอง 
53 เด็กหญิง จิดาภา จัตตานนท์ 
54 เด็กหญิง จิรปรียา เริงพิทักษ์ 
55 เด็กหญิง จีระนันท์ พันธ์บุญมี 
56 เดก็หญิง ชญานิศ ศรีสุวรรณ 
57 เด็กหญิง ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 
58 เด็กหญิง ชลิตา สุนทรเทพวรากุล 
59 เด็กหญิง ชุติปภา แปลกประพันธ์ 
60 เด็กหญิง ณอัญญา พัศธนโชต ิ
61 เด็กหญิง ธิพพากร กลมพุก 
62 เด็กหญิง นภสร บุญหล่อ 
63 เด็กหญิง เบญจรัตน์ เสริมศรี 
64 เด็กหญิง ปสุตา สมพันธุ์ 
65 เด็กหญิง ปิญกร ธรรมคุณะโชค 
66 เด็กหญิง พรรณรัตน์ พานทอง 
67 เด็กหญิง เมธาพร โชคดีวัฒนา 
68 เด็กหญิง รสริน เดชสุชน 
69 เด็กหญิง ศตพร เทียมศรีรัชนีกร 
70 เด็กหญิง สิริกร ชินสาร 
71 เด็กชาย กันตนัทธ์ เชยเล็ก 
72 เด็กชาย กันตภณ ปิวาคม 
73 เด็กชาย ธนโชติ โชตะนา 
74 เด็กชาย ธภัทร พิตติรวิภาส 



75 เด็กชาย ธัญวิสิฎฐ ์ตรงต่อกิจ 
76 เด็กชาย ปกป้อง แก้วขาว 
77 เด็กชาย วีรภัทร เนรมิตร์ 
78 เด็กชาย วุฒิภัทร ซ้อนบุญ 
79 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขบรรเทิง 
80 เด็กหญิง กมลชนก กีรติวิสิฐ 
81 เด็กหญิง กันต์ฤทัย มงคลพัชรวิทย์ 
82 เด็กหญิง กัลย์ธาพร คุณาคมทรัพย์ 
83 เด็กหญิง จิรชยา จิตติยากูล 
84 เด็กหญิง จิรัชยา ทองรัตน์ 
85 เด็กหญิง ชญาดา สงวนศรี 
86 เด็กหญิง ชลนิภา เต็กอวยพร 
87 เด็กหญิง ญาณัจฉชา วิถีธรรม 
88 เด็กหญิง ฐิตาภา เพิ่มสุข 
89 เด็กหญิง ฐิติพร คงเจริญโชค 
90 เด็กหญิง ณธภร กังวาลกิตติโชค 
91 เด็กหญิง ธนัญญาพร กลิ่นฟุ้ง 
92 เด็กหญิง เบญญาภา อินทนิน 
93 เด็กหญิง ปราณปริยา ชะเอม 
94 เด็กหญิง พัชรกันย์ อ่ าช้าง 
95 เด็กหญิง พิมพ์ชัญญา ศุภคาถา 
96 เด็กหญิง รดา อาภาขจร 
97 เด็กหญิง ลภัสกร อรรถนาถ 
98 เด็กหญิง วรพร พุฒตาล 
99 เด็กหญิง วริศรา นพหิรัญ 
100 เด็กหญิง วีรินท์ภัค แก้วไพฑูรย์ 
101 เด็กหญิง อรไท สุนทรพงษ์บุญนาค 
102 เด็กหญิง อัยยรินทร์ เหลือจ้อย 
103 เด็กชาย ธีรินทร์ เปรมผล 
104 เด็กชาย สรชัช ธนยุตางกูร 
105 เด็กหญิง กวิตา เครือค าอ้าย 
106 เด็กชาย กิตติกวิน หุตะมาน 
107 เด็กชาย กีรติ กีรตพัิฒน์ 
108 เด็กชาย ชลสิทธิ์ หรสูกุล 
109 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองล้น 
110 เด็กชาย ณัฐนกร วิสุทธิมรรค 
111 เด็กชาย ธนวัต ชัยณรงค์ 
112 เด็กชาย นัทธิ์ดนัย จารุโรจน์ 



113 เด็กชาย ปรมรรค์ แก้วขาว 
114 เด็กชาย เปรมม์ชัยญ์ สว่างวงศ์ 
115 เด็กชาย พงสกล ปกาสิทธิ์ 
116 เด็กชาย พลภัทร มาลีแก้ว 
117 เด็กชาย พศิน สาสกุล 
118 เด็กชาย พัสกร เนื่องจ านงค์ 
119 เด็กชาย ภูริวัชร ์เอื้ออภิวัชร์ 
120 เด็กชาย ภูวริช บุตดีวงศ์ 
121 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เตชะมา 
122 เด็กชาย อาชวิณ ค าแหง 
123 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สวัสดมีงคล 
124 เด็กหญิง ณฐวรรณ บุญสร้อย 
125 เด็กหญิง ณัฐภัทรา เจียมศิริ 
126 เด็กหญิง ดวงสจภรณ์ พวงทอง 
127 เด็กหญิง ติชิลา แตงเจริญ 
128 เด็กหญิง ธนะดี โล่ทอง 
129 เด็กหญิง ธัญชนก จันทร์ประเสริฐ 
130 เด็กหญิง ธัญญภัทร เจริญรบ 
131 เด็กหญิง ธัญมน พงษ์ศรี 
132 เด็กหญิง นวรัตน์ สุวนันทนกุล 
133 เด็กหญิง นัยน์ปพร สร้อยจิตร 
134 เด็กหญิง พิชามญธุ์ คารวะพิทยากุล 
135 เด็กหญิง ภัทรมน บุณยวัชระ 
136 เด็กหญิง วรัมพร สาธุสิทธิ์ 
137 เด็กหญิง ศุภิสรา เตชะมา 
138 เด็กหญิง สุณัฏฐา เสาวรส 
139 เด็กหญิง สุพิชญา ฐิติวรารักษ์ 
140 เด็กหญิง สุวพิชญ์ ฉิมสุข 
141 เด็กชาย กันตพัฒญ์ พิมพ์เมืองเก่า 
142 เด็กชาย คุณานนต์ ประทุม 
143 เด็กชาย เจชัว โรซาเลส 
144 เด็กชาย ชนุตม์ จักกะพาก 
145 เด็กชาย ชยากร จินตนาเลิศ 
146 เด็กชาย ญาณวุฒิ สิทธิโชติ 
147 เด็กชาย ณฐกร กิตตโยทัย 
148 เด็กชาย ณัฐธัญ ส าเภาทอง 
149 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มีชัยณิชกุล 
150 เดก็ชาย ธนกฤต คงมีสุข 



151 เด็กชาย บุญญภัทร นันทนาวัฒน์ 
152 เด็กชาย ปภพ สุขวิสุทธิ์ 
153 เด็กชาย วิชญ์ภาส กองค า 
154 เด็กชาย ศุภกร ธีริศราวิชชากร 
155 เด็กชาย สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 
156 เด็กหญิง กันต์กณิษฐ สุขสิริปกรณ์ 
157 เด็กหญิง ชมพูนุช นาคูณ 
158 เด็กหญิง ชัชญาณิช ขันติยะ 
159 เด็กหญิง ณัชชา ธงเจริญ 
160 เด็กหญิง ณัฐนรี สุเขื่อน 
161 เด็กหญิง ณิชกมล ธีรชัย 
162 เด็กหญิง นวภัทร ภัทโรวาสน์ 
163 เด็กหญิง ปัณณ์นรี ธรรมราช 
164 เด็กหญิง พรรณธิดา ทองสุข 
165 เด็กหญิง พริบพันดาว พงศ์กิตติวิบูลย์ 
166 เด็กหญิง ภิรณัญ กลิ่นสมบุญ 
167 เด็กหญิง ศศิกานต์ จันทร์พลอย 
168 เด็กหญิง สรชา จั่นพุฒ 
169 เด็กชาย กมลพัฒน์ กมลเจริญแสนสุข 
170 เด็กชาย ฉันทกร คล้ายริน 
171 เด็กชาย ณัทกฤช ชูผลสิริกุล 
172 เด็กชาย แดเนียล เสนานาญ แอนเดอร์สัน 
173 เด็กชาย ธาดาพงศ์ พุ่มผกา 
174 เด็กชาย เปรมอนันต์ ฤทธิชัย 
175 เด็กชาย พศุตม์ แสงฉาย 
176 เด็กชาย ภัทรพล ทรัพย์สิน 
177 เด็กชาย วชิรวิทย์ เลขะวิพัฒน์ 
178 เด็กชาย วรดร รัตนรจนานนท์ 
179 เด็กชาย สิชฌ์ สหกิจรุ่งเรือง 
180 เด็กชาย สิรวิชญ์ ไชยฤกษ์ 
181 เด็กชาย อนันต์ตภัทร กุลละวณิชย์ 
182 เด็กชาย เอกวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 
183 เด็กหญิง กรวรรณ รัตนกิจกมล 
184 เด็กหญิง กฤติยารัช นิ่มนุช 
185 เด็กหญิง บุญญิสา จันท์โชติกุล 
186 เด็กหญิง ปพิชญา อินอ านวย 
187 เด็กหญิง พลอยกานต์ ทองมีหลาก 
188 เด็กหญิง เพชรณีย์ อานุภาพพาณิชย์ 



189 เด็กหญิง มัญชุสา เอี้ยงกุญชร 
190 เด็กหญิง รมิดา เอื้อเฟ้ือ 
191 เด็กหญิง อภิสรา ใสผุด 
192 เด็กชาย คุณาธิป ชนะสงคราม 
193 เด็กชาย คุณานนท์ หน่อสกูล 
194 เด็กชาย ชลวิชญ์ ปัญญาธัญญะ 
195 เด็กชาย ธนพสิษฐ์ เพชรทอง 
196 เด็กชาย ธนสร กันยาโม ้
197 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ โพธะเลศ 
198 เด็กชาย ภัทรดนัย ชัยเสริมเทวัญ 
199 เด็กชาย วรดร บรรเทาทุกข์ 
200 เด็กชาย สถิตย์กรณ์ชัย แสนเจริญ 
201 เด็กหญิง กัญญณัท ระโหฐาน 
202 เด็กหญิง กัญญาณัฐฐ์ ทองสว่างแจ้ง 
203 เด็กหญิง กิรณา แต้มดื่ม 
204 เด็กหญิง ชญานิศ ชลบุษย์ 
205 เด็กหญิง ฌฐิฎา ฐานะวโรธร 
206 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชิชา ชลธาร์นนท์ 
207 เด็กหญิง ธิญาดา อยูเ่ย็น 
208 เด็กหญิง ธิติกานต์ กุลสิวลี 
209 เด็กหญิง ปุณณภา จุลดิลก 
210 เด็กหญิง พิณลดา ผ่องสมรูป 
211 เด็กหญิง วรรษชล อดิเรกเกียรติ 
212 เด็กหญิง วีรพัชชา เมืองใย 
213 เด็กหญิง สิร์ดาภัทร์ กุลละวณิชย์ 
214 เด็กหญิง สุขชีวา เวหนะรัตน์ 
215 เด็กหญิง อรรถยา วังอิน 
216 เด็กชาย กันตพัฒน์ รุ่งเรือง 
217 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ดิลกวัฒนวัฒน์ 
218 เด็กชาย ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ 
219 เด็กชาย ฐาณุณณณ์ นันทะวชิรกุล 
220 เด็กชาย ณฐกร เตชะจิตตระการ 
221 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วัฒกวณิชย์ 
222 เด็กชาย ธีรภัทร สิมมาลา 
223 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ทะสา 
224 เด็กชาย ปุณณวัชร วงษ์ทันท์ 
225 เด็กชาย พงษ์รพี อดทน 
226 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทิมเมือง 



227 เด็กชาย ยศกร ทาท่าหว้า 
228 เด็กชาย วสุพล พิรุณรักษ์ 
229 เด็กชาย สกลธรณ์ จูหิรญัทิพย์ 
230 เด็กหญิง กนกพร สว่างเมฆ 
231 เด็กหญิง กษมาพร เกิดกล้า 
232 เด็กหญิง กัลย์กมล อ่อนอก 
233 เด็กหญิง ณภัทร พูลเหลือ 
234 เด็กหญิง ณัชชา ตริมหา 
235 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุทธิวานิช 
236 เด็กหญิง ดมิสนันท์ หัตถกิจอุดม 
237 เด็กหญิง ธนพร รอบรู้ 
238 เด็กหญิง ธัญพิชชา ฆังคะจิตร 
239 เด็กหญิง นันทนัท สุขพันธุ์ถาวร 
240 เด็กหญิง พรหมพิชญา สอนพรม 
241 เด็กหญิง มุทิตา เริงปรีดารมย์ 
242 เด็กหญิง สิริธัญญ์ ทองค า 
243 เด็กหญิง อาภารัศมิ์ สาโรชสกุลพันธ์ 
244 เด็กหญิง ธมนพัชร์ ทวนดิลก 
245 เด็กชาย กรภัทร์ เจริญสุข 
246 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เนื่องจ านงค์ 
247 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ปัญญชัยภิรมย์ 
248 เด็กชาย ณัฐภูมิ พลบุตร 
249 เด็กชาย ดุจภูผา แตงไทย 
250 เด็กชาย ธนกฤต ประดับประดา 
251 เด็กชาย ธนพร แก้วเกิด 
252 เด็กชาย ภัควัฒน์ เอ้ืออภิวัชร์ 
253 เด็กชาย อติวิชญ์ เสาร์สุวรรณ 
254 เด็กชาย อธิวัฒน์ เอ่ียมอ่อน 
255 เด็กชาย อัตตกวิณ เชิงไว 
256 เด็กชาย อารีวัชร บุญเลื่อง 
257 เด็กหญิง กัญจน์กมล ตีรานนท์ 
258 เด็กหญิง กัญญาวีร์ รสทิพย์ 
259 เด็กหญิง กิจรัตน์ มณีรัตน์ 
260 เด็กหญิง ชญาภา ชอบสุขพิสัย 
261 เด็กหญิง ณฐิณา หริจันทร์วงศ์ 
262 เด็กหญิง บุญญารัสมิ์ โนรี 
263 เด็กหญิง ปภาวี ธรรมเกษร 
264 เด็กหญิง ประพัฒณ์ษร กาญจนศร 



265 เด็กหญิง พิชญาภา คลองข่อย 
266 เด็กหญิง พิณพร สังข์แก้ว 
267 เด็กหญิง มิคุ อุเอะดะ 
268 เด็กหญิง วริศลิยา ศิลปเจริญ 
269 เด็กหญิง ศิรยา คนซื่อ 
270 เด็กหญิง สิรพรวดี ภาชนะ 
271 เด็กหญิง อนัญญา กระจาย 
272 เด็กหญิง อริสา ทองเกิด 
273 เด็กชาย จีรายุส ไขบรรเทา 
274 เด็กชาย จักรภพ ธรรมาธิกุล 
275 เด็กชาย ชวัลวิทย์ นาคสุวรรณ์ 
276 เด็กชาย ฐานันดร์ อังคณาวิศัลย์ 
277 เด็กชาย ณัฐพล ลิ้มซิน 
278 เด็กชาย ณัฐวัชร จันทรกานตานนท์ 
279 เด็กชาย ธัศทอง ทองน้ าเพ็ญ 
280 เด็กชาย นารา ขวัญค า 
281 เด็กชาย นิพิฏฐพนธ์ ชาญมานิต 
282 เด็กชาย ปัณณ์ วสุวัต 
283 เด็กชาย พีรณัฐ ชาวยอง 
284 เด็กชาย ภาคิน ทวีทรัพย์ 
285 เด็กชาย ภูมเดชา หอมหวล 
286 เด็กชาย วรธนัท พันแสงทอง 
287 เด็กชาย ศุภกร สุวรรณแพร่ 
288 เด็กชาย สรเดช ซุ่นไล้ 
289 เด็กชาย สิรภพ สุภาสัย 
290 เด็กหญิง กัญญาพัชร แซ่ตั้ง 
291 เด็กหญิง กิรณาพัชญ์ สงคลังธนพัฒน์ 
292 เด็กหญิง กุลทรัพย์ พ้นภัยพาล 
293 เด็กหญิง ขวัญดาว สว่างสาลี 
294 เด็กหญิง จินดารัตน์ คงส าราญ 
295 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ เสวกพิบูลย์ 
296 เด็กหญิง ณิชาภัทร นิพัฒน์ศิริผล 
297 เด็กหญิง ธนพร วรคุณาพร 
298 เด็กหญิง นันธนันท์ วงษ์วินิจสร 
299 เด็กหญิง ปวิชญาดา นพรัตน์ 
300 เด็กหญิง พชรพรรณ สุทธิอัมพร 
301 เด็กหญิง พัชรขวัญ สมจิตต์ 
302 เด็กหญิง ศศิธร นิลเทศ 



303 เด็กหญิง สุณิชา ทศวงศ์ชาย 
304 เด็กหญิง หญิงวันชนก ปิ่นชูศรี 
305 เด็กหญิง อริยา ภาณุเตชะ 
306 เด็กหญิง อริสา ภาณุเตชะ 
307 เด็กชาย คุณภัทร ชมเชย 
308 เด็กชาย ชยุต แปลกประพันธ์ 
309 เด็กชาย ณัฏฐ์เอก ตรีพรเจริญ 
310 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ชื่นนิยม 
311 เด็กชาย ดนัยณัฐ สุภาวงค์ 
312 เด็กชาย ธนยศ โสภารัตน์ 
313 เด็กชาย ธีทัต ฉันทพันธุ์ 
314 เด็กชาย ปัณณทัต ทะตัน 
315 เด็กชาย พชรณัฏตรัย แก้วสุดศรีคชนาค 
316 เด็กชาย พชรพล ญาติเสมอ 
317 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ สดใส 
318 เด็กชาย โมนัย วงษ์ชาร ี
319 เด็กชาย วิสุทธิ มงคลจิตตานนท์ 
320 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ชุติจิรฐัิติกาล 
321 เด็กชาย อัษฎานนทน์ ชลศิริพงษ์ 
322 เด็กหญิง กนกวรรณ อนาแมน 
323 เด็กหญิง กัญญารัตน์ นาคสินธุ์ 
324 เด็กหญิง จรรยพร บริบูรณ์ 
325 เด็กหญิง จักรีรดา บุญถนอม 
326 เด็กหญิง ฐิภา แจ่มสายบัว 
327 เด็กหญิง ณัฐาวดี ชาญประไพ 
328 เด็กหญิง นิชานันท์ เจียสารัมย์ 
329 เด็กหญิง บุณยานุช เจตน์สัมฤทธิ์ 
330 เด็กหญิง ปวมินทิรา แสนโคก 
331 เด็กหญิง พัทธมน มาสุข 
332 เด็กหญิง พิมพ์ดาว ฉัตรชัยชน 
333 เด็กหญิง พีรดา รัตนกิจ 
334 เด็กหญิง ศศินันท์ มงคลจิตตานนท์ 
335 เด็กหญิง สิริวรรณ อะโน 
336 เด็กชาย ชิติเทพ ปริมา 
337 เด็กชาย โชติวัฒน์ กระแสร์ชล 
338 เด็กชาย ณัฐธเนศ ไชยบุณยนันท์ 
339 เด็กชาย ธีรภัทร กมลรักษ์ 
340 เด็กชาย พชรพล สุวรรณภูมิ 



341 เด็กชาย พาเดช สว่างวงศ์ 
342 เด็กชาย พีรกร ทวีชาติ 
343 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรหมสุวรรณ 
344 เด็กหญิง กัลยกร โรจน์สัตตรัตน์ 
345 เด็กหญิง คณิศร สวัสดิ์รัมย์ 
346 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ อนุศาสนนันท์ 
347 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เหลืองอ่อน 
348 เด็กหญิง นนทรัตน์ รัตนสวัสดิ์ 
349 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขเนาวรัตน์ 
350 เด็กหญิง บุญยวีร์ กิติวนารัตน์ 
351 เด็กหญิง ปัณณ์ฐิตา สีใส 
352 เด็กหญิง พิชามญชุ์ สงวนดี 
353 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ชูจิตารมย์ 
354 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เหล่าวราพันธุ์ 
355 เด็กหญิง เมธาวี จารุสิริลาภ 
356 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สนามทอง 
357 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย วัฒนา 
358 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ติวากุลพิสิทธิ์ 
359 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จามีกรสกุล 
360 เด็กชาย ณัฐศิลป์ กิจนิยม 
361 เด็กชาย ธนกฤต ปินค า 
362 เด็กชาย ธนาโชติ ฉิมประดิษฐ 
363 เด็กชาย นนธนัท ลีเฮือง 
364 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สมพงษ์ชัยกุล 
365 เด็กชาย พลาธิป จ าปานิล 
366 เด็กชาย ภพธรรม ศรีวงษ์ 
367 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พันทะมนต์ 
368 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ รัตนโรจน์ 
369 เด็กหญิง ขวัญบุญญา ศรีสุข 
370 เด็กหญิง ชนัญชิตา บัวบาน 
371 เด็กหญิง นันท์นภัส บุญคุ้ม 
372 เด็กหญิง ปวรนันทน์ ศรีบริรักษ์ 
373 เด็กหญิง ปุณณมาส ลิขิตกิจจานนท์ 
374 เด็กหญิง พรรษิษฐ์กุล บารเมษฐ์สกุล 
375 เด็กหญิง พัณณิตา ทิมแป้น 
376 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เลิศไพศาลกุล 
377 เด็กหญิง ภัณฑิลา อธิรกุล 
378 เด็กหญิง เมธิกานต์ ขนิษฐานันท์ 



379 เด็กหญิง วีรฎา บูรณะธีรกิจ 
380 เด็กหญิง ศศิ วงศ์ชัย 
381 เด็กชาย ก้องภพ พ่ึงไทย 
382 เด็กชาย จารุวิทย์ จินตรัตนวงศ์ 
383 เด็กชาย ชนกันต์ หมวดแก้ว 
384 เด็กชาย ณรงค์วสุ มั่นคง 
385 เด็กชาย นนทกฤต ชินะธนพันธ์ 
386 เด็กชาย ปรมินทร์ มงคลศิริโสภาภร 
387 เด็กชาย ภูชิสส ์มาจิตต์ 
388 เด็กชาย วริทธิ์ธร นามศักดิ์สวัสดิ์ 
389 เด็กชาย อากร เพ็งสุข 
390 เด็กหญิง กชพรรณ รัตนกิจกมล 
391 เด็กหญิง กิตติมา พีรชัยเดโช 
392 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ปฏิมาอารักษ์ 
393 เด็กหญิง ชลชญา โรจนว์ัชรทร 
394 เด็กหญิง ชวิศา เนื่องจ านงค์ 
395 เด็กหญิง ญาดา วรรณาชัยสิทธิ์ 
396 เด็กหญิง ดีมา ชลศรานนท์ 
397 เด็กหญิง ธิษตยา เชื้อบุญ 
398 เด็กหญิง นงนภัส บัวแดง 
399 เด็กหญิง ภัควลัญช์ ใจใส 
400 เด็กหญิง วชิราภรณ์ แต้พานิช 
401 เด็กหญิง วรันลักษณ์ ศิริรักษ์ 
402 เด็กหญิง สาธิดา ประสานตรี 
403 เด็กหญิง สาริมา ขาวหนู 
404 เด็กชาย กฤตภัค พินิจพุทธพงศ์ 
405 เด็กชาย เจษฎา คล่องก าไร 
406 เด็กชาย ชนธัญ ตรีศิริโชติ 
407 เด็กชาย ชัชภาค เดชาสทิธิสุข 
408 เด็กชาย ณัฐวุฒ สง่างาม 
409 เด็กชาย ธราเทพ ลาจ้อย 
410 เด็กชาย นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์ 
411 เด็กชาย พิรชัช เพชรราช 
412 เด็กชาย ภูธิป มหาวีระตระกูล 
413 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ธาราสันติสุข 
414 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ เขมสีดา 
415 เด็กชาย ศักภาวุฒ เกิดมาลัย 
416 เด็กชาย ศิรภัส สายสุวรรณ 



417 เด็กชาย สิปปกร หุตะมาน 
418 เด็กชาย อานิก อุไรงาม 
419 เด็กหญิง กมลลักษณ์ รอรั้ง 
420 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วแดง 
421 เด็กหญิง ชนันธร ตรีพรเจริญ 
422 เด็กหญิง ณัฐฐญา ศรีไพพจน์ 
423 เด็กหญิง ณิชา อุคพัชญ์สกุล 
424 เด็กหญิง ทิพากร ภวภูตานนท์ 
425 เด็กหญิง นครียา กระแสรสินธุ์ 
426 เด็กหญิง ปาณิศา ประภาโส 
427 เด็กหญิง ปิ่นมุกต์ สุขมาก 
428 เด็กหญิง เปมิกา กาญจนะ 
429 เด็กหญิง พรรณชนิตา ชารีศรี 
430 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ อินเรือง 
431 เด็กหญิง ภัควลัญช์ เปรมประยูรสุข 
432 เด็กหญิง สิริยากร พวงสันเทียะ 
433 เด็กหญิง สุรดา สุวรรณพฤกษ์ 
434 เด็กหญิง อชิรญา ไกรกุล 
435 เด็กหญิง อภิชญา เพิ่มสุข 
436 เด็กหญิง กุลวิภา ค าป้อง 
437 เด็กชาย กัญญ์กวิญญ์ หงษ์ทอง 
438 เด็กชาย คีตะ ศิริโท 
439 นาย ชัยนันท์ สหะวรกุลศักดิ์ 
440 เด็กชาย ณัฏฐพล ศรีจันทร์แจ้ง 
441 เด็กชาย ตฤณ แตงเจริญ 
442 เด็กชาย เตชิต สิทธิถาวร 
443 เด็กชาย ปภังกร มนสุวรรณ 
444 เด็กชาย ปรินทร เพียกขุนทด 
445 เด็กชาย วิชยุตม์ เหลืองอ่อน 
446 เด็กชาย วีรโรจน์ เนื่องจ านงค์ 
447 เด็กชาย ศิวกร หวังพัฒน์ 
448 เด็กชาย ศุภพล ปรางทอง 
449 นาย สธรรดร ประสมทอง 
450 เด็กชาย สรวิชญ์ ณฐวรพรรณ 
451 เด็กชาย สิรวิชญ์ ภิระพันธ์พานิช 
452 เด็กชาย เอเด็น แดนเนียล เกทส์ 
453 เด็กหญิง กัลย์สุดา ประวงษ์ 
454 เด็กหญิง ณิชชยา มากคุณ 



455 นางสาว ณิชารัศม์ รุ่งสว่าง 
456 เด็กหญิง ดลพร ศรีพิมพ์ 
457 เด็กหญิง ตรีสุคนธ์ รวดทรง 
458 เด็กหญิง ธมลวรรณ ฉันทมิตร์ 
459 เด็กหญิง นนชพร ธาราดล 
460 เด็กหญิง นันท์นภัส ยินดี 
461 เด็กหญิง นันท์นรี มงคลพัชรวิทย์ 
462 เด็กหญิง ปรียานันท์ วิชัย 
463 เด็กหญิง พรนภัส สังวราภรณ์ 
464 เด็กหญิง เเพรลดา ไตรธรรม 
465 เด็กหญิง มิรันดา จันทร์ด ารงกุล 
466 เด็กหญิง รรัญยา แถมเปลี่ยน 
467 เด็กหญิง รวิษณา แถมเปลี่ยน 
468 เด็กหญิง วราลี ราชสาร 
469 เด็กชาย อัคร เกตุรวม 
470 เด็กชาย กรวิชญ์ แม่นปืน 
471 เด็กชาย กษิดิศ รุมาถ 
472 เด็กชาย กิตติพัศ เครือโป้ 
473 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วิเชียรกุล 
474 เด็กชาย ธนกร โหนแหย็ม 
475 เด็กชาย ธนกฤต ข้อสกุล 
476 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จั่นพุฒ 
477 เด็กชาย ยศวริศ อรชร 
478 เด็กชาย ราชการ อ านวยพรไพศาล 
479 เด็กชาย วีรัญ วิริยะภาพ 
480 เด็กชาย อภิชาติ ปัญญาพูนตระกูล 
481 เด็กชาย อภิวิชญ์ นวคณุ 
482 เด็กชาย อลังการ แซ่โง้ว 
483 เด็กหญิง กิรติกา ช่วยค้ าชู 
484 เด็กหญิง จันทิรา วงศ์เสนาะ 
485 เด็กหญิง จัสมิน นูเนส 
486 เด็กหญิง จินต์จุฑา เจริญยศ 
487 เด็กหญิง ณิชลัลน์ วิวัฒน์นิมิตดี 
488 นางสาว เทพกานต์ กิจการ 
489 เด็กหญิง ปัณชญา เฉลิมโชค 
490 นางสาว ปาณิศา จันธนะสมบัติ 
491 เด็กหญิง ปุญญิศา เฉลิมโชค 
492 เด็กหญิง พอเพียง ชีวีวัฒน์ 



493 เด็กหญิง ลักษิกา ศิลป์ประเสริฐ 
494 นางสาว ศิริกาญ มาโพธิ์ 
495 เด็กหญิง สุวพิชญ์ เกิดพิมาย 
496 เด็กหญิง อรปรียา จงสูงเนิน 
497 เด็กหญิง อรพัณณิตา ดาราษฎร์ 
498 เด็กชาย จักริน สุขพิชยากุล 
499 เด็กชาย ปุณณภพ รัตนเศรษฐ 
500 เด็กหญิง ญาณิพัชญ์ สีเหมือนบัว 
501 เด็กหญิง นิธิรดา พุทธเจริญ 
502 เด็กชาย กฤตเมธ ชมดี 
503 เด็กชาย กฤษฎิ์ญาณพัฒน์ ศรีจ าเนียร 
504 เด็กชาย คณิสธัญญ์ ทองสุข 
505 เด็กชาย โซตะ โอกาวา 
506 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เทพชุม 
507 เด็กชาย ตฤณ รุ่งนิศากร 
508 เด็กชาย ธนวินท์ พรรณา 
509 เด็กชาย ธมกร เปล่งปลั่ง 
510 เด็กชาย ปัญพิพัฒน์ นิธิโรจน์พงศา 
511 เด็กชาย ปิยากร อินสุข 
512 เด็กชาย ผดุงเกียรติ นนทภากุลนันนท์ 
513 เด็กชาย พงศ์ภีระ สุวรรณพันธ์ 
514 เด็กชาย วรกานต์ เรืองทินกร 
515 เด็กชาย วรดิษย์ ลครพล 
516 นาย สหกฤษณ์ ผาสุข 
517 เด็กชาย อชิระ วณิชชากร 
518 เด็กชาย อัสมี วัฒนพันธุ์ 
519 เด็กหญิง กรชนก บุญทราหาญ 
520 เด็กหญิง จิตราภรณ์ คุ้มภัย 
521 เด็กหญิง ณัฐวรา รอรั้ง 
522 เด็กหญิง ธีรดา ลมสูงเนิน 
523 เด็กหญิง เบญญาภา ใจดี 
524 เด็กหญิง ปพิชญา เชี่ยวชาญ 
525 เด็กหญิง พลอยนภัส ธนากรวาณิชย์ 
526 เด็กหญิง พีรยา มั่นดี 
527 เด็กหญิง เพ็ญพิมพ์ มงคลจิตตานนท์ 
528 เด็กหญิง แพรวา อักษรศิลป์ 
529 เด็กหญิง รสิตา เจริญสุข 
530 เด็กหญิง รัตน์ติกรณ์ จองวิจิตรกุล 



531 เด็กหญิง วรรัตนา อัมระปาล 
532 เด็กหญิง อมราวตี โพธิ์หมื่น 
533 เด็กหญิง รดา หอมสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1 นาย กรภาส เลิศอริยะ 
2 นาย คริสเตียน โดมินิค คาลิก 
3 นาย จักรพรรด์ จิตติเรืองเกียรติ 
4 นาย ณัฐสิทธิ์ บุญประสิทธิ์ 
5 นาย ไตรภูมิ ลิ้มประเสริฐ 
6 นาย ธงชัย สาโรชสกุลพันธ์ 
7 นาย ธนวิน พงษ์ศรี 
8 นาย ธีรธร อุ่นจันทึก 
9 นาย นรภัทร กลิ่นศรีสุข 
10 นาย นายทัพ จันทร์โชติ 
11 นาย พราหมณ์ ทวีกูล 
12 นาย พลกฤต เชื้อศรีสกุล 
13 นาย พีรวิชญ์ สันตะวา 
14 นาย ภพธร หอมสินธุ์ 
15 นาย ภัทรินทร์ จันทนเสวี 
16 นาย รัฐภูมิ ดวงเดือน 
17 นาย วรัชญ์ ตัณพิสุทธิ์ 
18 นาย วุฒิพัชร์ เยาว์วิวัฒน์ 
19 นาย ศาศรัณย์ บุญสิงห์ 
20 นาย สิทธิโชค กกกลาง 
21 นาย อานนท์ ค าแหง 
22 นางสาว กชพรรณ เรืองศรี 
23 นางสาว กรกานต์ เลียวรักษ์โอฬาร 
24 นางสาว กุลภรณ์ บุญจันทร์เชย 
25 นางสาว ชิดชนก แก้วเล็ก 
26 นางสาว โชติกา ชัยพันธุ์พร 
27 นางสาว ณภัทร อยู่เต็ม 
28 นางสาว ณัฐนรี จุมปา 
29 นางสาว ธัญญพร ก าจัดภัย 
30 นางสาว ธัญญรัตน์ โพธิ์ทอง 
31 นางสาว บุษยมาส บุษราคัม 
32 นางสาว พัชรินธาร หวานมีรส 
33 นางสาว พิมพากานต์ สิทธิรานนท์ 
34 นางสาว แพรพรรณ พูลเพิ่ม 
35 นางสาว โยษิตา จันทร์ลอย 
36 นางสาว วรรษชล คุณพรม 



37 นางสาว วารีวรรณ ลัทธิกุล 
38 นางสาว สิรยา จริยาภิรัต 
39 นางสาว อนัญญา ทองสว่าง 
40 นางสาว อาภัสรา เสงี่ยมพันธ์ 
41 นาย รพีภัทร ทองโชติ 
42 นาย ณัฐวุฒิ ปิ่นทอง 
43 นาย ธีริทธิ์ รอรั้ง 
44 นาย กฤตภาส ตั้งหะรัฐ 
45 นาย ชวิศา จินานันท์ 
46 นาย ณฐกร วนิชวัฒนานุวัติ 
47 นาย ณัฏฐพัชร์ โชติสกุลรักษ์ 
48 นาย ธิติวุฒิ ซ้อนบุญ 
49 นาย ธีปกร ดอนเลย 
50 นาย นเรศ ไพเราะ 
51 นาย ปณิธาน เตชนันท์ 
52 นาย พศิน ปิยะเวช 
53 นาย พุฒิพงศ์ เพชรวิเชียร 
54 นาย ภัทรกร สุขส าราญ 
55 นาย ภัทรวรรธ เอี่ยมดี 
56 นาย วรวิทย์ เกตุวิจิตร 
57 นาย วริทญ์นันษ์ แสงจันทร์ 
58 นาย วีรชาย เมืองใย 
59 นาย อภิวิชญ์ เฉลิมวงศ์ 
60 นาย อิทธิพัทธ์ พริ้มพราย 
61 นางสาว กรวรรณ พรงาม 
62 นางสาว กานต์สินี บุญเจริญตั้งสกุล 
63 นางสาว จินดาภร กล่อมเกลี้ยง 
64 นางสาว จุฑาทิพ เติมวาณิช 
65 นางสาว ชลธิชา คุณพิทักษ์ 
66 นางสาว ชลรชา ยูรประวาลเวท 
67 นางสาว ชัญญา ชมพิมาย 
68 นางสาว ธนพร สว่างเเจ้ง 
69 นางสาว ธฤษวรรณ ค าวงศ์ 
70 นางสาว นัทธมน จินตรัตนวงศ์ 
71 นางสาว ปริณดา วรรณาชัยสิทธิ์ 
72 นางสาว ปาณิสรา จันทร์แก้ว 
73 นางสาว ปาณิสรา ชุ้นสามพราน 
74 นางสาว พิมพ์รดา ศิลปชัย 



75 นางสาว แพรวพีรดา เฮงวาณิชย์ 
76 นางสาว ภัทรียา มูลประเสริฐ 
77 นางสาว มิ่งพร ญาณวรัตน์ 
78 นางสาว มีนา วันแต่ง 
79 นางสาว โยษิตา พูลทรัพย์ 
80 นางสาว รสธร ลือกิตินันท์ 
81 นางสาว ศรัญญา พงษ์ประพันธ์ 
82 นางสาว ศรัณภรย์ ศรีงาม 
83 นางสาว ศุภามน มณีโชติ 
84 นางสาว ศุภิสรา รัตนคช 
85 นางสาว สุจิรา รัฐปาโล 
86 นางสาว อาทิตยา นามาก 
87 นาย กฤษฏิกรณ์ เหลืองกสิพงศ์ 
88 นาย กฤษติกร รอดโสภา 
89 นาย กิตติพิชญ์ โชควัฒนสิทธิ์ 
90 นาย เจษฎากร พรมมา 
91 นาย ชยพล สมจิตต์ 
92 นาย ณัฐภาส พรพจน์ธนมาศ 
93 นาย ดิษยณัฐ โอภาส 
94 นาย ธตรฐ สิงห์ผดุงศักดิ์ 
95 นาย ปฐพี เฉลิม 
96 นาย พีรวัส สันตะวา 
97 นาย ภัทรวิศ เสาวภาคย์ 
98 นาย ภานุพงษ์ รอดส าอางค์ 
99 นาย ภิญญพันธุ์ พูลภิญโญ 
100 นาย วิศรุต จงเห็นจิตต์ 
101 นาย วีรภัทร สาชิน 
102 นาย หริชาญ ทวีทรัพย์ 
103 นางสาว กระจ่างจันทร์ พงศ์กิตติวิบูลย์ 
104 นางสาว กรัณย์ชมพู วงษ์เสถียร 
105 นางสาว กุลจิรพัชร เกลียวประเสริฐ 
106 นางสาว จิราพร แสงสาคร 
107 นางสาว จีรนันท์ มีใหม่ 
108 นางสาว ชลธิชา เต็กอวยพร 
109 นางสาว ฐานิดา เจตน์สัมฤทธิ์ 
110 นางสาว ณภัทร พยัคฆเดชาพัน 
111 นางสาว ณัชชา นกยูงทอง 
112 นางสาว ณัชชา เพชรกระ 



113 นางสาว ณัฏฐณิชา โคตรทอง 
114 นางสาว ทักษพร บัวหลวงงาม 
115 นางสาว ธันยพร ก าลังพัฒนา 
116 นางสาว นัตซึกิ มัตสุโอะ 
117 นางสาว บัวชมพู ค าศิลป์ 
118 นางสาว ปยุดา สุขเกษม 
119 นางสาว ภัคจิรา อธิรกุล 
120 นางสาว ภัทมน วชิรานุวงศ์ 
121 นางสาว มาริษา ก้านบัวแก้ว 
122 นางสาว ลินลดา ผดุงเวียง 
123 นางสาว วรัชยา บุษบา 
124 นางสาว วสุมดี สดศรี 
125 นางสาว ศศิชา เจริญสวัสดิ์ 
126 นางสาว สญาดา โตวรรณสูตร 
127 นางสาว หทัยชนก ใจดี 
128 นางสาว ศศิกานต์ ก าเนิดดี 
129 นาย พรพิพัฒน์ พลอยแดง 
130 นาย กฤตชาติ ทวีปัญญาภรณ์ 
131 นาย กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน 
132 นาย กฤตภาส นามศักดิ์สวัสดิ์ 
133 นาย จิรายุ กิจนิยม 
134 นาย ณภัทร ศาสตรานรากุล 
135 นาย ดุลยากร หลินเอม 
136 นาย ธัญกร มั่งค่ัง 
137 นาย ธีธัช มงคลดี 
138 นาย ปฏิภาณ พระเมือง 
139 นาย ภัทรดนัย ทองล้น 
140 นาย ภูธิชา เลื่อมใส 
141 นาย รชฏ สิงห์โต 
142 นาย รัตนพนธ์ ศรีสังวร 
143 นาย วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช 
144 นาย วรพล ตันตระกูล 
145 นาย วิธวินท์ มีทรัพย์ 
146 นาย สุกฤษฏิ์ ค าภา 
147 นาย อัครวินท์ พรวิลาศสิริ 
148 นางสาว กนกพิชญ์ ใจดี 
149 นางสาว เคล่า โอเว่นซ์ 
150 นางสาว จุฑา อินทรพัฒน์ 



151 นางสาว ชนิกานต์ จันดา 
152 นางสาว ณัชชารีย์ ทรัพย์เย็น 
153 นางสาว ณัฐธิดา ศรีอุดรธนธรณ์ 
154 นางสาว ณัฐรดา เดอ กรูท 
155 นางสาว ณิศวรา จันทร์ทับ 
156 นางสาว ทิพย์รดา แนบกลาง 
157 นางสาว ธนัชพร มัธยม 
158 นางสาว ธนัญญา เนื่องจ านงค์ 
159 นางสาว นันท์นพิน จิรกานต์รัตน์ 
160 นางสาว ปรียาดา ดิเรกศิลป์ 
161 นางสาว ปรียามาศ โคกกระชาย 
162 นางสาว ปีวรา ขวัญค า 
163 นางสาว เปมิกา ออมทรัพย์วัฒนา 
164 นางสาว พลอยชมพู เพ็ชรประเสริฐ 
165 นางสาว พลอยพัชชา มงคลวีระขจร 
166 นางสาว พิมพ์ชม คุณากรธ ารง 
167 นางสาว ภริตพร ชวดนุช 
168 นางสาว ภัทรียา กอวงศ์ 
169 นางสาว ร่มฉัตร วิธินันทกิตต์ 
170 นางสาว สุกฤตา เวหา 
171 นางสาว สุนิสา มะโนเจริญ 
172 นางสาว อรอนงค์ สอนดี 
173 นาย ณัฏฐพล ฮะสุน 
174 นาย กฤษณัฐ ขวัญน้อม 
175 นาย เกริก ไกรสังข์ 
176 นาย คงสติ กิจขันธ์ 
177 นาย จิรภัทร จันทร์ประเสริฐ 
178 นาย ณัฏฐ์ณภัทร มีลาภ 
179 นาย ธาดา กันทะเสน 
180 นาย ธีรภัทร ธิติวรโชติ 
181 นาย ปัณณวิชญ์ หีดขุนทด 
182 นาย ปีติกร ปราบณรงค์ 
183 นาย พงศ์พล สังข์แก้ว 
184 นาย พชรพล เคยการ 
185 นาย พนมกร หยกสิทธิชัยกุล 
186 นาย พสุธร มงคลนิติพัฒน์ 
187 นาย พีรเชษฐ์ ธนสิงห์ทอง 
188 นาย ภัคคพงศ์ ศุภรานนท์รัตน์ 



189 นาย ภูมิรพี วายุระกุล 
190 นาย วงศธร ช่อประดับ 
191 นาย สัญดุษิต สายชมภู 
192 นาย สุนิธิ พาแพง 
193 นาย อธิษฐ์ วรรธนะศักดิ์ 
194 นางสาว กัลยาภา สุทธปรีดา 
195 นางสาว ชนาภา ศรีพุ่ม 
196 นางสาว ณัฐณิชา วิริยพงศ์รัตน์ 
197 นางสาว ณิชชยา นาสมยนต์ 
198 นางสาว แทนขวัญ ประกอบสาย 
199 นางสาว ธวัลรัตน์ ถาวรสกุลรตัน์ 
200 นางสาว นัทธมน มั่นคง 
201 นางสาว นิฏฐา เจือทอง 
202 นางสาว เนียนนิด ศรีละออง 
203 นางสาว ปารวี เพ็ชรผุดผ่อง 
204 นางสาว ปุณยวีร์ แก้วจ ารัส 
205 นางสาว พลอยวรินทริ์ สามารถกิจ 
206 นางสาว พอหทัย ไชยมงคล 
207 นางสาว พิชญานิน ลิ้มเจริญ 
208 นางสาว ภาพิมล บุญสม 
209 นางสาว วิชญาดา ทองพัฒน์ 
210 นางสาว วิลาวัณย์ เติมกลาง 
211 นางสาว ศรัณย์กมล บุญเกาะ 
212 นางสาว ศิรภัสสร สร้อยสน 
213 นางสาว สิริมา มาลัยยะ 
214 นางสาว สุมิตรา สีสวย 
215 นางสาว อมตา นิ่มศิริ 
216 นางสาว นภัสพร จรรยาวงศ์สว่าง 
217 นางสาว ปริญญธิดา ประเสริฐลาภ 
218 นาย เจตนิพัทธ์ พรหมศร 
219 นาย ธนกร รอดเเสวง 
220 นาย ธนกฤต ชั้นศิริ 
221 นาย ธนานพ สิรินิพัทธ์กุล 
222 นาย ธีรภัทร เจริญสุข 
223 นาย นพสิทธิ์ นิรมลรัตน์ 
224 นาย ปฏิพัทธ์ จิตพินิจ 
225 นาย ปิติพงษ์ พันน้อย 
226 นาย พงศภัค ฉิมสุข 



227 นาย พลพีร์ สว่างเนตร 
228 นาย เมธาพัฒน์ ไชยปัญญา 
229 นาย วงศกร วิจิตรบรรจง 
230 นาย ศิรวิชญ์ ชินประหัษฐ์ 
231 นาย ศุภากร มุลกุณี 
232 นาย สิริเชษฐ์ สกุลคุณสนอง 
233 นาย อนันตสิทธิ์ คงนิวัฒน์ศิริ 
234 นางสาว กัญญ์วรา ซื่อตรง 
235 นางสาว จุฑาภัทร์ ขาวผ่อง 
236 นางสาว ชาลิสา จินตนาเลิศ 
237 นางสาว ณปภัช สุทธิผล 
238 นางสาว ณัฐนันท์ คงคาลัย 
239 นางสาว ณิศาชน มีแดง 
240 นางสาว ทอฝัน บุญประเสริฐ 
241 นางสาว ธันยารัตน์ บุศย์น้ าเพชร 
242 นางสาว ปวรรัตน์ นาคสินธุ ์
243 นางสาว ปิยาภา ชัยกุล 
244 นางสาว พันธนันท์ คามะนา 
245 นางสาว พิชญาภา ทุมรินทร์ 
246 นางสาว แพรวา สืบจากลา 
247 นางสาว มนพัทธ์ มาสุข 
248 นางสาว รุจิรัตน์สิริ ปิ่นสุข 
249 นางสาว วรพิชชา สุขส่ง 
250 นางสาว วรัชยา พึ่งเมือง 
251 นางสาว ศศิธาร สมภูงา 
252 นางสาว สโรชา ยมาพัฒน์ 
253 นางสาว สุภิชญา เรือนวิเชียร 
254 นางสาว อภิสรา โกมลวัฒนะ 
255 นางสาว พิมพ์ลภัส พันลูกท้าว 
256 นาย เจษฎาพงศ์ เพียรประสิทธิ์ 
257 นาย กฤษณพล เกษสาคร 
258 นาย กษิดิส บุตะกะ 
259 นาย จิรทีปต์ มงคลากร 
260 นาย จิรพัศ โอฬารรัตน์มณี 
261 นาย ชลชัย ทองประกอบ 
262 นาย แดเนียล แบงคส์ 
263 นาย ธกร คุณปลื้ม 
264 นาย ปฏิพล ยลวิลาศ 



265 นาย พีรกานต์ ทวีชาติ 
266 นาย เพชรแท้ เลี้ยงพรพัฒนา 
267 นาย วรวัฒน์ เกตุวิจิตร 
268 นาย สิโมเน่ คริสปีโน 
269 นาย สิรวิชญ์ อึ้ง 
270 นาย อติกานต์ ถนอมวงษ์ 
271 นางสาว กัญจนานันท์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ 
272 นางสาว กัญญ์ณณัฐ โชติสกุลรักษ์ 
273 นางสาว จิดาภา กิมเชียง 
274 นางสาว ชาลิสา ลีนะวัต 
275 นางสาว ณิชากร สุทธิพงค์ 
276 นางสาว ธณัชสินันท์ พรหมคุณาภรณ์ 
277 นางสาว นพภาลัย หัตถกิจอุดม 
278 นางสาว นัทธ์วลัญช์ เบ็ญจามภิญโญ 
279 นางสาว เบญญาภา ดีเปรี้ยว 
280 นางสาว พิชญา พุ่มพวง 
281 นางสาว มนัสนันท์ วรรณพรศิริ 
282 นางสาว รัญชิดา พ่วงรักษ์ 
283 นางสาว สโรชา แตงนุ้ย 
284 นางสาว อภิชญา เรืองสวัสดิ์ 
285 นางสาว อัณณ์ศยภรณ์ สิงห์ทอง 
286 นางสาว อิสรีย์ หาพิพัฒน์ 
287 นาย กรภาส ตันวงศ์วาล 
288 นาย ชยุต พนังคสิริ 
289 นาย ณธรณ์ วงศ์ธีระธรณ์ 
290 นาย ธนภัทร มณีเรือง 
291 นาย นาธาร ธนธรรมโชคชัย 
292 นาย ภูมิพัฒน์ ศิริวรรณดี 
293 นาย สพลดนัย ปินะพัง 
294 นางสาว กันธิชา ศรีมงคล 
295 นางสาว ชนัญชิดา พุ่มดอกไม้ 
296 นางสาว ชวัลญา รีชวีะชีพกุล 
297 นางสาว ศุภพิชญ์ จรัลทรัพย์ 
298 นางสาว ธัญชนก ธีรพงษ์พิพัฒน์ 
299 นางสาว ธัญณัฏฐ์ ศรีไวพจน์ 
300 นางสาว นันท์นภัส ตระกูลสุจริตโชค 
301 นางสาว บัณฑิตา พิสิฐพัฒนกุล 
302 นางสาว ปุณฑ์ชณิ วิยาภรณ์ 



303 นางสาว พชรดา โออดิศัย 
304 นางสาว พีรดา เภตรา 
305 นางสาว พีรดา เวฬุรัตนะ 
306 นางสาว ภรภัทร กิจชัยยง 
307 นางสาว รชยา ธนทรงตระกูล 
308 นางสาว วรณัฐกัญญ์ ทองสว่างแจ้ง 
309 นางสาว วรรณิดา พันธุ์นิธิ 
310 นางสาว ศุศี หร่ายเจริญ 
311 นางสาว อชิรญา โกสาสน์ 
312 นาย ศรัณย์วริทธ์ เลิศบัวสิน 
313 นาย กฤตภาส ชาวศรีทอง 
314 นาย ณภัทร มณีด ารงกิจ 
315 นาย ตฤณเดช พิตติรวิภาส 
316 นาย ธีร์ บุญแสง 
317 นาย นวปุตต ภูตาเพชร 
318 นาย ปิยะณัฐ สุวานิชย์ 
319 นาย ภูริช บุตรสา 
320 นาย วรปรัชญ์ ไชยคีนี 
321 นาย อิทธิวัฒน์ ชีวะธรรมานนท์ 
322 นางสาว กวิสรา กลิ่นกุหลาบทอง 
323 นางสาว กันต์ฤทัย วัฒนา 
324 นางสาว กานต์ธีรารัตน์ เลิศดารารัศมี 
325 นางสาว จิรัชญา รัตนะมงคลกุล 
326 นางสาว ณภัทร กุลนภาดล 
327 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญอัศวสุข 
328 นางสาว ณัฐวดี เรืองศิริกุลชัย 
329 นางสาว ทมิตา สงวนศรี 
330 นางสาว เบญญาภา สุขสว่าง 
331 นางสาว ปวริศา ถาวรยิ่ง 
332 นางสาว ปัญชนิตฐ์ ณฐวรพรรณ 
333 นางสาว ปุณณา ชัยมะโน 
334 นางสาว เปมนีย์ จงประเสริฐศักดิ์ 
335 นางสาว พรปวีณ์ อารมณ์ชื่น 
336 นางสาว รุจิรดา กานต์ไกรศรี 
337 นางสาว ศุภิสรา พ้นภัยพาล 
338 นางสาว หยาดเพชร ม่วงวัฒนะ 
339 นางสาว อรปรียา โล่นวรัตน์ 
340 นาย กรภัทร ภู่กิติรัตน์ 



341 นาย กฤติน จันทร์โชติเสถียร 
342 นาย จิรพัชร์ โชคสิริสรณ ์
343 นาย จีรภัทร สุภาพินิจ 
344 นาย นนน์ ประนุช 
345 นาย ปกรณ์ เหม่งเวหา 
346 นาย ปวริศ ลัดลอย 
347 นาย ปัญญวัฒน์ เชื้อวัชรินทร์ 
348 นาย พิชชากร โพธิ์ทอง 
349 นาย รภัทพล ถกลประจักษ์ 
350 นาย วชิระ หนูแก้ว 
351 นาย วีร์ วรศิลป์ชัย 
352 นาย ศุภกร แดงพยนต์ 
353 นาย อนุภูมิ ทาทิวัน 
354 นางสาว กรกมล วงษ์ชู 
355 นางสาว กัญทิชา ใหม่จู 
356 นางสาว จิณห์ศุฑา บุญกิตติวศิน 
357 นางสาว จิรัชยา ประยูรทอง 
358 นางสาว ณภภัสสร สมานคงศักดิ์ 
359 นางสาว ธวัลรัตน์ ชุ่มศรี 
360 นางสาว ธันยพร เทียนอุบล 
361 นางสาว นภสร ควรอาจ 
362 นางสาว นัทธ์วรินทร์ มั่นศิลป์ 
363 นางสาว ปกรวรรณ เหลืองเกษมนิตย์ 
364 นางสาว พาขวัญ ถาวร 
365 นางสาว พิชญา ศรีอุทัยศิริวงศ์ 
366 นางสาว พิมพ์นารา ตุลาธาร 
367 นางสาว ลักขณา มีแสง 
368 นางสาว ลักษิกา ส่านประสงค์ 
369 นางสาว สิริอร วนาพงศากุล 
370 นาย กฤษฎิ์ ไกรรักษ์ 
371 นาย กิตติ์ ประชิตวัติ 
372 นาย คเณศ เกษทองมา 
373 นาย จิตวิสุทธิ์ ชื่นศิร ิ
374 นาย ชยังกูร สินสุภตระกูล 
375 นาย ชลันธร หาทรัพย์ 
376 นาย ณชพล นพรัตน์ 
377 นาย ณัฐภัทร ธรรมค าภีร์ 
378 นาย ทัตธน กระแสร์ชล 



379 นาย ธนนท์ แต่งประกอบ 
380 นาย ธนวิทย์ สุวรรณปาล 
381 นาย ปุณณานนท์ ตรีวรรณกุล 
382 นาย พรพรหม ชัยโรจน์ลาภวัต 
383 นาย พรพิพัฒน์ อรุโณ 
384 นาย พัสกร สุขสังขดิศ 
385 นาย ภูวิศย์ พิมพ์ใจชน 
386 นาย ภูสกาย ยิ่งยง 
387 นาย เมธาวิน กว่างกระโทก 
388 นาย สหรักษ์ ตรีทิพยรักษ์ 
389 นาย อภิชาติ เลิศลบ 
390 นางสาว กรรวี สายทอง 
391 นางสาว กรวรรณ บุญลาภ 
392 นางสาว กันทรากร เจริญลาภธนกุล 
393 นางสาว ชนม์ธิชา แสนขอนยาง 
394 นางสาว ชวัลลักษณ์ เกิดบุญส่ง 
395 นางสาว ณัฎฐณิชา โรจนพร 
396 นางสาว ณัฎฐา ทวีศักดิ์ 
397 นางสาว ตวงพร กาญจนสอาด 
398 นางสาว ธรรณพร ทองพุ่ม 
399 นางสาว ปราณรัศม์ิ สุรสวัสดิ์ 
400 นางสาว แพรวรดา ศรีกิจสุวรรณ 
401 นางสาว ภัคจิรา อู๋ 
402 นางสาว ภัทรภร เจริญผล 
403 นางสาว ภิญญดา เกษจินดา 
404 นางสาว รัตนากร ทองเกลี้ยง 
405 นางสาว ศศิพิมพ์ แสงเจริญ 
406 นางสาว สุพิชชา มัจฉาชม 
407 นางสาว สุภัทรา แช่มนิล 
408 นางสาว อภิชญา หอมหวล 
409 นางสาว อรดี พิริยุตมสนธิ 
410 นางสาว อัฐภิญญา คันทะจันทร์ 
411 นาย กรภาส อู่วิจิตร 
412 นาย กฤตธรรศ ประมาณ 
413 นาย ธนวุฒิ สวุรรณปาล 
414 นาย นพณัฐ เสมอวงษ์ 
415 นาย นภนต์ ชลศรานนท์ 
416 นาย ปรัชญา ชดช้อย 



417 นาย ปินน์ วสุวัต 
418 นาย พศวีร์ อะสีติรัตน์ 
419 นาย ยัสซิน รีดาห์ เบน อยาดี นาซี 
420 นาย รชต ศิวนาถฤทธิ 
421 นาย วรภัทร ตันทอง 
422 นาย วิริทธิ์พล พาณิชภัคโยธิน 
423 นาย องศา ว่องวิศิษฎ์สกุล 
424 นางสาว คริสติยา เกษวิทย์ 
425 นางสาว จิรฐา วงษ์กล้าหาญ 
426 นางสาว ชนาภา บัวเผือก 
427 นางสาว ฌานิกา ปัทมนิธิ 
428 นางสาว ญาณธิชา ศรีส าราญ 
429 นางสาว ฐิตาภรณ์ ธีรวุฒโิกศล 
430 นางสาว ฐิตารีย์ เกียรติวนากร 
431 นางสาว ณภัทร ยี่สุ่นทอง 
432 นางสาว ณัฎฐนิชา สีนนท์ 
433 นางสาว ณัฐณิชา จันทนเสวี 
434 นางสาว ณัฐธิดา แสงเทียน 
435 นางสาว ณัฐนิชา ลักษณะโต 
436 นางสาว ณัฐมน อิ่มฤทัย 
437 นางสาว ณัฐวดี สามหมอ 
438 นางสาว ณิชกานต์ มะโดดพัง 
439 นางสาว ทิพย์วารี เสนีย์ศรีสกุล 
440 นางสาว ธนัชพร พานทอง 
441 นางสาว นงนภัส ทองเหม 
442 นางสาว นัชชา คชพัฒน์ทรัพย์ 
443 นางสาว พลอยชมพู พรมวัง 
444 นางสาว พิชสินี มงคลแก้ว 
445 นางสาว พิญาดา ก าจัด 
446 นางสาว พิมพ์พรรณ กิตติมาภรณ์ 
447 นางสาว มณีนภา รักแผน 
448 นางสาว วิราชิณณ์ อริยะสุขสกุล 
449 นางสาว ศุภิสรา ศิริโภคาสมบัติ 
450 นางสาว สุพิชฌาย์ เจียมอนุกูลกิจ 
451 นาย ธีระพันธ์ พินิจกุล 
452 นาย กฤษฎิ์พสิษฐ์ ขาวเหลือง 
453 นาย จักรพันธ์ เสียงสังข์ 
454 นาย ชยณัฐ แซ่ฮู้ 



455 นาย ณภัทร ไพรหลวง 
456 นาย ณัฐชัย ศักดิ์ศรีเจริญ 
457 นาย ธราเทพ ดีมั่น 
458 นาย บุณยกฤต ภูมิเพ็ง 
459 นาย บูรพทิตย์ บูรสิทธิกูล 
460 นาย ภานรินทร์ วรรณี 
461 นาย รัชตะ อ าไพ 
462 นาย วรัท รุ่งโรจน ์
463 นาย ศุภณัฐ วิทิตวุฒิปรีดา 
464 นาย สรยุทธ รอบรู้ 
465 นาย สุกฤษฎิ์ ทองบัณฑิต 
466 นาย อมรินทร์ สิงห์น้อย 
467 นางสาว กัญญาภัค สุรวัฒนาวรรณ 
468 นางสาว กันย์ฤทัย กันบัว 
469 นางสาว ขวัญณัฏฐิมา ฝาชัยภมูิ 
470 นางสาว คณัมพร เหมวงษา 
471 นางสาว จินห์จุฑา วงศ์สายเชื้อ 
472 นางสาว ชนัญชิดา แสงนวล 
473 นางสาว ณัฐนันท์ สุวิทยพันธ์ุ 
474 นางสาว ทัศน์มน บุญรุ่ง 
475 นางสาว ธนพร ชาติสุข 
476 นางสาว ธนพร อินธิเดช 
477 นางสาว นภสร ขยิ่ม 
478 นางสาว นภัสสร บุญเส็ง 
479 นางสาว นวดี รัตนวิมล 
480 นางสาว พิมพ์มาดา แสงสินธุ์ 
481 นางสาว รติมา ทาทอง 
482 นางสาว รินรดา โซล 
483 นางสาว วิชญาดา เเก่ค้างพลู 
484 นางสาว ศรัณย์พร แก้วสีขาว 
485 นางสาว สิริญญา สัจจะโชคธรรม 
486 นางสาว อัจฉราพรรณ หม่อมเหมาะ 
487 นาย ชัชธนดล กิตยารักษ์ 
488 นาย ด้วยดี ตามไท 
489 นาย ธนกฤต จันทร์คล้าย 
490 นาย ธนโชติ จันทร์เรือง 
491 นาย ธีระศักดิ์ กุลวานิช 
492 นาย บูรพา มิตรพระพันธ์ 



493 นาย ปฏิญญา ธนาอมรเกษม 
494 นาย ปรวัฒน์ ไวยสัจจา 
495 นาย พงศ์ภรณ์ เสนาะเสียง 
496 นาย ภคพล รักกลิ่น 
497 นาย ภาณิน อนงค์ 
498 นาย รัชชานนท์ แสงจิต 
499 นาย ศิวกร ทิคะวะ 
500 นาย สรวิชญ์ สมนวล 
501 นาย สรวิศ นักการ 
502 นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ เพียรธรร 
503 นางสาว กัลยาภรณ์ บ าเพ็ง 
504 นางสาว กานต์พิชชา สมบูรณ์ 
505 นางสาว กุลภัสสร์ เกษร 
506 นางสาว จรรย์อมล จิรยาภากร 
507 นางสาว จุฑามณี วรวาส 
508 นางสาว ชนินาถ พุ่มหอม 
509 นางสาว ชนิภา สุวรรณรัตน์ 
510 นางสาว ชลกาญจน์ จิตต์จ านงค์ 
511 นางสาว ณัชชา บุญมาพิลา 
512 นางสาว เตชิตา พรหมมานนท์ 
513 นางสาว นวพรรษ จันทร 
514 นางสาว ปุณญพัฒน์ บุญมาตุ่น 
515 นางสาว พรวิมล วิเชียรสมุทร 
516 นางสาว พลอยวรี ปานนพภา 
517 นางสาว พิณพร กันตรัตนากุล 
518 นางสาว พิมลณัฏฐ์ วงษ์ปัญญา 
519 นางสาว มุฑิษา สุคนธาวัฒน์ 
520 นางสาว ลัชชา สวุรรณสิทธิ์ 
521 นางสาว ศุภรัตน์ มณีรัตน์ 
522 นางสาว สิริกัลยา สีที 
523 นางสาว เอเดน เอ็ดเดิลสเตน 
524 นาย กษิตพณ หอมสินธุ์ 
525 นาย ก่อพงศ์ ศุภเลิศจิรานนท์ 
526 นาย กิตติคม สุขจั่น 
527 นาย ชนาธิป สุขวงษ์ 
528 นาย ณัฐพงษ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 
529 นาย ธนกร ภุมรากูล 
530 นาย นัทธพงศ์ ส่งศิลป์สอาด 



531 นาย พลวัต ธิวโต 
532 นาย พิสิฐพงศ์ ทองแพง 
533 นาย พิสิทธิ์พล พฤกษ์สรนันทน์ 
534 นาย ภรัณยู ทรัพย์ทวีสินสุข 
535 นาย ภัคพล ชมเชย 
536 นาย รัชพล สุภาพ 
537 นาย ไวยกรานต์ สุวดิษฐ์ 
538 นาย อธิษฐ์ ธรรมธัญ 
539 นาย อมเรศ พันธัง 
540 นาย โอบนิธิ เจริญวัย 
541 นางสาว กนกวรรณ ปั้นสมบุญ 
542 นางสาว กฤตชญา กลมเกลา 
543 นางสาว จันท์สนันตน์ มีสมบัติ 
544 นางสาว ชนกนันท์ โชคศิริวรกุล 
545 นางสาว ชลธร สิงห์เเก้ว 
546 นางสาว ธัญชนก จันทร์สว่าง 
547 นางสาว นันท์นภัส สุขปิติ 
548 นางสาว ปพิชญา ทับทอง 
549 นางสาว ปวริศา เจตจ านงกิจ 
550 นางสาว เป็นฤทัย วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ 
551 นางสาว ภณษร แสงพันตา 
552 นางสาว มณีภรณ์ จูหิรัญทิพย์ 
553 นางสาว ยุพเรศ เพ็งรอด 
554 นางสาว วิสสุตา เเทนทด 
555 นางสาว สุภัสรา แก้วเพียร 
556 นางสาว แสงรวี บุญรอด 
557 นางสาว อทิตยา ธนสิริพัฒน์ 
558 นางสาว อภิชญา เชื้อด้วง 
559 นางสาว อลิษา สุขสงวน 
560 นางสาว พิชญ์สินี แสงดี 
561 นาย กฤษกร จั่นพุฒ 
562 นาย คิมหันต์ กุดจอมศรี 
563 นาย ชณนิธิ แก้วเกิดผลงาม 
564 นาย ณภัทร พินิจผล 
565 นาย เดชชาติ ทาศิลป์ 
566 นาย ติณณภพ เขียวพอ 
567 นาย ธีรภัทร สมสิน 
568 นาย ปุณชัย ปานอ่อง 



569 นาย พิทักษ์พงษ์ พงษ์รอต 
570 นาย ภัควสัญชญ์ มงคลการไพศาล 
571 นาย ภูธนพัทธ์ ศิริประเสริฐโชค 
572 นาย โลเร็นโซ่ ซาโมรา 
573 นาย สิรภัส ตันศิริชัย 
574 นาย สิริภัทร์ เสริมศรี 
575 นางสาว เกศราภรณ์ เรืองศักดิ์ 
576 นางสาว ชนิษฐา บุญน า 
577 นางสาว ฐิตินันท์ แซ่เตียว 
578 นางสาว ฑิฆัมพร สากร 
579 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศ์หล้า 
580 นางสาว ณัฏฐวรัญญ์ มงคลกิจวัฒนา 
581 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ขาว 
582 นางสาว นวพร วงศาเพชร 
583 นางสาว นิวาริน ค าแก้ว 
584 นางสาว ณัฎฐ์ณรัณ เนื่องจ านงค์ 
585 นางสาว พลอยบูรพา พิกุลทอง 
586 นางสาว พชิามญชุ์ ตีรานนท์ 
587 นางสาว แพรลดา ลักขณานุกูล 
588 นางสาว ภัณฑิรา เชี่ยวชาญ 
589 นางสาว ภัทรพรรณวดี โพธิสว่าง 
590 นางสาว วชิรานันท์ มั่งค่ัง 
591 นางสาว วราลี หร่องบุตรศรี 
592 นางสาว วริศรา สุขสมบัติ 
593 นางสาว วาริศา ผึ่งผาย 
594 นางสาว อธิชา ทองปลื้ม 
595 นาย กมลภพ โกมลวนิช 
596 นาย เจมส์ รัชชานนท์ ฟีลิน 
597 นาย ธนกฤต ดีพร้อม 
598 นาย ธนาธรรม์ จรูญศรุติโรจน์ 
599 นาย เนติพงศ์ นาคเอ่ียม 
600 นาย พิชาน กิตติอนงค์ 
601 นาย พีรภพ สินสมบูรณ์ชัย 
602 นาย ศักดิ์รพี สุพตานนท์ 
603 นางสาว กัญญาภัทร บุรีมาศ 
604 นางสาว กุลณัชชา อัครวณิชเลิศ 
605 นางสาว ชนิสรา ศีลธาดาพงศ์ 
606 นางสาว ชารดา โรจนพงษ์ 



607 นางสาว ชินตา ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
608 นางสาว ญาณกานต์ คณาญาติ 
609 นางสาว ณัฐชยา ลือพงศ์พัฒนะ 
610 นางสาว นงนภัสณัชมน มะลิผล 
611 นางสาว ปนัดดา เสริมวงศ์วัฒนา 
612 นางสาว ปภาวรินทร์ ตุ้ยเอ้ย 
613 นางสาว พีระญา วณิชยากรกุล 
614 นางสาว วรดา ผลอ้อ 
615 นางสาว สลิลธารา ประทุมชาติ 
616 นาย กฤษฎิ์ตวัน เจริญราษฎร์ 
617 นาย จิรายุ เจริญยศ 
618 นาย ชยากร ชัชยานุกร 
619 นาย ชาญรวินทร์ เจิ้ง 
620 นาย ธนกฤต ชึง 
621 นาย ปภาวิชญ์ โสวจัสสตากุล 
622 นาย พิชญะ จุลวงษ์ 
623 นาย ภูดิศ ทองนพเก้า 
624 นาย มิตรภาพ บูรณประทีปรัตน์ 
625 นาย วรวุฒิ ทะตัน 
626 นาย ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์ 
627 นาย สิรภัทร์ รักความสุข 
628 นางสาว ชญาณ์นันท์ ปิยะบวรกฤษฏิ์ 
629 นางสาว ณฐณัฐ ตระกูลไพศาล 
630 นางสาว ณิชากร กงยี่ 
631 นางสาว ณิชารีย์ ด าแจ่ม 
632 นางสาว ทิพรดา คุ่ยจาด 
633 นางสาว ธัญทรัพย์ ผาสุกสกุล 
634 นางสาว เปี่ยมสสิริ โรจน์วชัรทร 
635 นางสาว พัทธ์วิรา เสริมศักดิ์ศศิธร 
636 นางสาว พิมญาดา เท่งเจียว 
637 นางสาว เพียงฟ้า ลาวัลย์ 
638 นางสาว เมธชนุตม์ ธนาวงษ์ 
639 นางสาว ศวิตา ใจเยือกเย็น 
640 นางสาว ไหมทอง บุญอินทร์ 
641 นางสาว สมิตา เทพมังกร 
642 นาย กฤตยชญ์ ยิ้มตระการ 
643 นาย จอมธนภัทร์ ศรีพวงวงค์ 
644 นาย ณชพล ศุภจิตกุลชัย 



645 นาย ณัฐวุฒิ โรจนสโรช 
646 นาย เทะสึตะ โอกาวา 
647 นาย ธนพล อัศวะศิริจินดา 
648 นาย นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ 
649 นาย ปราชญ์ วิเชียรเครือ 
650 นาย พัฒนธานิศ พาณยง 
651 นาย รังสิมันตุ์ สัตยารมณ์ 
652 นาย สุรัชนาวี เจริญทรัพย์ 
653 นาย อัครวินท์ โคตรบรรเทา 
654 นางสาว กุลญารัตน์ ค าป้อง 
655 นางสาว แชอึน คิม 
656 นางสาว ญารินดา รัตนวันทา 
657 นางสาว ณัฐกัญญา เมิดจันทึก 
658 นางสาว นภา มงคลวิทยากุล 
659 นางสาว นิอร เพ็งสุข 
660 นางสาว ปณิตา หอมจีน 
661 นางสาว ปิยะธิดา รอดโฉมงาม 
662 นางสาว พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ 
663 นางสาว ภัชรีย์วรรณ์ เปล่งแสงศรี 
664 นางสาว สิพิมพ์ ปินโน 
665 นางสาว สิริกร ทรัพย์เจริญ 
666 นาย ปณิธาน กันภัย 
667 นาย กฤตภัค ใจรักษ์ 
668 นาย กฤษฏ์หิรัญ วยากรณวิจิตร 
669 นาย ณพรพรหม สกุลมีเกียรติ 
670 นาย ธนภัทร โพธิ์นา 
671 นาย ปณวัฒน์ นามสง่า 
672 นาย พบธรรม อายุวัฒน์ 
673 นาย พัฒน์รพี ชอบดี 
674 นาย วรกร ว่องธนาการ 
675 นาย วสวัตติ์ เอี่ยมนิรันดร์ 
676 นาย ศุภกร แก้วกาหลง 
677 นาย สักสรณ์ สิงหเสนี 
678 นาย สุขบุตร แก้วยก 
679 นาย อัครชัย ทองสุข 
680 นาย อิทธิกร สัมมา 
681 นางสาว กัญญาวีร์ โสดาภักดิ์ 
682 นางสาว ขวัญข้าว ลัฐิถาวณิชย์ 



683 นางสาว โชติรส เตารัตน์ 
684 นางสาว ซาซิล เบอร์โธ 
685 นางสาว ณัฐชนากานต์ เนื่องจ านงค์ 
686 นางสาว ณัฐชานันท์ ขันตี 
687 นางสาว ณัฐฎ์ฎาพร อังวราวงศ์ 
688 นางสาว ณัฐนรี เรืองเดช 
689 นางสาว ดั่งหวัง ศรีสะอาด 
690 นางสาว นภัสพลอย พิเชฐจินดากุล 
691 นางสาว ปภาดา จันทราภินันท์ 
692 นางสาว ปริยากร ยั่งยืน 
693 นางสาว พิมพิศา เสวะกะ 
694 นางสาว ลีลาวดี อินคล้าย 
695 นางสาว หทัยชนก กาญจนานนท์ 
696 นางสาว อัญมณี ตันประดับสิงห์ 
697 นาย จอห์น เดวิด คาลิก 
698 นาย จักรภัทร เจรียงโรจน์ 
699 นาย จาฏุพัจน์ วิทยประภารัตน์ 
700 นาย ธนสิน ศิริวรรณ 
701 นาย ธีรศักดิ์ ภู่ถาวรทรัพย์ 
702 นาย นนทพัทธ์ ด้วงพรมมา 
703 นาย พชร สังวราภรณ์ 
704 นาย พลช โค้งนอก 
705 นาย ยศภาส ปานสมสวย 
706 นาย วรภาส ตรีศิริโชติ 
707 นาย วิศรุต ถนอมสัตย์ 
708 นาย อดิเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
709 นาย อิงครัต ค าแก้ว 
710 นาย อิทธิพัฒน์ นพคุณ 
711 นาย อุดมโชค เจริญสุข 
712 นางสาว จิตรลดา นุ่มช่วย 
713 นางสาว ชาณิกา ทองผ่อน 
714 นางสาว ชิดชนก ศรีสุวรรณ 
715 นางสาว ญาดา เสร็จธุระ 
716 นางสาว ฐิดาพร ผ่องแผ้ว 
717 นางสาว ณัฐณิชา ศรีวิชิต 
718 นางสาว ณิชาวีร์ นาเรือง 
719 นางสาว ธนัชพร อาจคง 
720 นางสาว ธนัญญา ธิติวรโชติ 



721 นางสาว นภัสรา จันทร์นิภา 
722 นางสาว นภัสวรรณ เทียนสวา่ง 
723 นางสาว ปณัฐศญา กิตติสารวัณโณ 
724 นางสาว ปพิชญา สุจันทรา 
725 นางสาว ปรีญาภรณ์ อินทร์เพ็ง 
726 นางสาว ปานไพลิน สุทธิธรรม 
727 นางสาว พรทิพย์ พุทธรักษา 
728 นางสาว พลอยชมพู ศรีศิริวัฒน์ 
729 นางสาว พัชราพร กรดดี 
730 นางสาว พาขวัญ ทองแย้ม 
731 นางสาว แพรววรินทร์ ขาวเหลือง 
732 นางสาว ภารดี ข าเจริญ 
733 นางสาว เมริษา โรจนวิภาต 
734 นางสาว สิริกร แตงจั่น 
735 นางสาว สุกฤตา หมื่นสุขพร 
736 นางสาว สุธิมา โหมหัก 
737 นาย รัชพล วินารุ่งเรือง 
738 นางสาว กิตติธรา กิตยารักษ์ 
739 นางสาว มนสิชา สัตบุษ 
740 นาย จักกยุทธ์ ใจจันทร์ 
741 นาย ญาณพัฒน์ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 
742 นาย เดชรพีพัฒน์ ทรัพย์ถาวร 
743 นาย ธณัท นิธิศบุณยกร 
744 นาย ธนกร วัฒนากูล 
745 นาย ธนิสร พิพัฒน์ 
746 นาย นรภัทร วิริโยฬาร 
747 นาย ปัญญากร โชติ 
748 นาย ปุณณวิช เหลืองวรา 
749 นาย ปุณณัตถ์ ทิพย์เนตร 
750 นาย พฤหัส เจียมตน 
751 นาย ภานรินทร์ ดวงประสาท 
752 นาย รุจิภาส มงคลจิตตานนท์ 
753 นาย วีรภัทร จันทร์ผ่อง 
754 นาย สิรภพ อินทรมณี 
755 นาย อธิกร เริงนพดล 
756 นางสาว กันติชา ลูกอินทร์ 
757 นางสาว ขวัญธนสุฎา สุวรรณรัตน์ 
758 นางสาว จิราพัชร อุชิจิมา 



759 นางสาว ชนาภา ศีลเตโช 
760 นางสาว ชนิกานต์ ยะจันโท 
761 นางสาว ณัฐณิชา จิริยะกุล 
762 นางสาว ณัฐพร ร่มโพธิ์ทอง 
763 นางสาว ทักษอร ศรีจงใจ 
764 นางสาว ธนพร คูศิริวานิชกร 
765 นางสาว ธนภรณ์ เสียงไพเราะ 
766 นางสาว ธินันทา ประยงค์ 
767 นางสาว นันท์นภัส บุญทา 
768 นางสาว ปัณณิกา ณ ชัย 
769 นางสาว พรปวีณ์ ทวีโชคจิราวรเดช 
770 นางสาว พลอยชมพู กอนไธสง 
771 นางสาว พลอยวรินทร์ อินทร์แก้ว 
772 นางสาว พัชยา อินวัฒนสุข 
773 นางสาว พัชรพร สุภมงคลกุล 
774 นางสาว พิชญ์สิณี ธรรมหอมกรุ่น 
775 นางสาว พิมพ์ปภัสสร อ่ิมวุฒิกุล 
776 นางสาว มัณฑกานต์ อภัย 
777 นางสาว วิมลสิริ เรืองค า 
778 นางสาว วิรดี เพ่ิมสุข 
779 นางสาว ศิวพลอย กระชั้น 
780 นางสาว สิริวิมล จรูญเจริญโชค 
781 นางสาว อรรัมภา หอมจันทร์ 
782 นางสาว อาทิตา เฉลิมวงศ์ 
783 นาย พาทิศ คามบุตร 
784 นางสาว ปิ่นปินัทธิ์ เฉลิมโชค 
785 นาย ก้องภพ สินสังข์ 
786 นาย กันต์ ไกรสังข์ 
787 นาย ชินธร สมบัติก าจรกุล 
788 นาย ณัชภคสรณ์ ผโลดม 
789 นาย ณัฐพนธิ์ บุญช่วยเหลือ 
790 นาย นฤเศรษฐ์ ฤทธิวัย 
791 นาย นันทพงศ์ คงโพธิ์ 
792 นาย ปกรณ์วิชญ์ งามการ 
793 นาย ปฏิพัทธ์ ยืนยง 
794 นาย พจน์ คุณาภิรักษ์สกุล 
795 นาย ภัทระ เจี่ยด ารง 
796 นาย ภาณุภณ สิริวรพาส 



797 นาย ศิรวุฒิ บุญฤทธิ์ 
798 นาย ศุกลวัฒน์ ชูเลิศ 
799 นาย ศุภวิชญ์ เบญจธนรัตน์ 
800 นาย อติคุณ วงศ์ศิรินพคุณ 
801 นาย อรรถพล ถิ่นปรีดา 
802 นาย อานุภาพ เอมรัตน์ 
803 นางสาว กัญญาวีร์ น้อยพลาย 
804 นางสาว จิดาภา พูลทรัพย์ 
805 นางสาว ณัฏฐิตา นาคฤทธิ์ 
806 นางสาว ณัฐณิชา พรรณเขตรกรรณ์ 
807 นางสาว ณัฐหทัยภร เด็ดแก้ว 
808 นางสาว ณัทชุติภา ไชยวงศ์ 
809 นางสาว ธญษร จันทราโชติ 
810 นางสาว ปนัสยา ยอดยิ่ง 
811 นางสาว ปวัณชญา ชุติมาภรณ์ 
812 นางสาว ปุณยาพร สมบูรณ์ 
813 นางสาว พรนัชชา วิระกิจ 
814 นางสาว พรรณทิพย์ ธรรมเนาว์ 
815 นางสาว พีรดา กลิ่นหอม 
816 นางสาว มาลินี สดสูง 
817 นางสาว ลภัสธณา จันทรวงศ์ 
818 นางสาว วริยาพร ดรุณพันธ์ 
819 นางสาว วันไอยอาทิ์ วรนาม 
820 นางสาว สุทธิดา สีเจริญ 
821 นางสาว อึนยอง โซล 
822 นาย สุทธิลักษณ์ สายชมภู 
823 นางสาว ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ 
824 นาย กันตพงษ์ จวนเเจ้ง 
825 นาย กิตตนโรจน์ สว่างไพร 
826 นาย คณาธิป ทรัพย์มหาศาล 
827 นาย คณิน วิสิทธิ์กาศ 
828 นาย คีรี เสียงก้อง 
829 นาย ชนาธิป ทินโชคชัย 
830 นาย ณรงค์กรณ์ เจริญศรี 
831 นาย ณัฏฐ์ภพ พันธ์สว่าง 
832 นาย โทะโมะยะ พิมทะวงศ์ 
833 นาย ธนกร ผลเกษมสุข 
834 นาย นทีดล ไข่มุกข์ 



835 นาย นนทพัทธ์ ทับทิม 
836 นาย พงศ์สิทธิ์ อดิษฐ์ชน 
837 นาย พุฒิพงศ์ ไกรกุล 
838 นาย รัชพล พาพันธุ์ 
839 นาย ศรันย์ ทองสุทธิ์ 
840 นาย ศิรพัฒณ์ รักษาคม 
841 นางสาว กชพร เฉลิมเตชวงศา 
842 นางสาว จิรบุญญา มอญศรี 
843 นางสาว ชลธิชา มูลอ้อม 
844 นางสาว ณัฐธยาณ์ เพ็ชรน้อย 
845 นางสาว ณัฐนิชา หมั่นหาดี 
846 นางสาว ธนัชยา เทศซ้อน 
847 นางสาว นภัสนันท์ เคลือบวิจิตร 
848 นางสาว นัชชา กันยก 
849 นางสาว เนตรนภา สุวรรณไกรษร 
850 นางสาว ปณิชา อาสน์สุวรรณ 
851 นางสาว ปภาวรินท์ ทรัพย์ทวีปัญญา 
852 นางสาว ปะการัง หมายหาทอง 
853 นางสาว ปุณยาพร สถิตย์เสถียร 
854 นางสาว พรชนก เข็มมลฑา 
855 นางสาว พลอยชมพู ปัญญาถา 
856 นางสาว พลอยชมพู พิกุลทอง 
857 นางสาว มธุรดา ศรีสุนทร 
858 นางสาว เยาวเรศ สุธีรพรหม 
859 นางสาว อชิรญาณ์ ยงศร 
860 นางสาว อรณิชา พิทักษ์ศิลป์ 
861 นางสาว อุรวณี ไชยะ 
862 นาย คณาพงษ์ ทุมมานนท์ 
863 นาย ณัฐนันท์ ชัยชมวงศ์ 
864 นาย ณัฐวัฒน์ อาทรกิจวัฒน์ 
865 นาย ทัตธน พิมพ์ทอง 
866 นาย นิธิพัฒน์ เลิศรัตนพงศ์สิน 
867 นาย ปุณณะวิชญ์ เชียนพลแสน 
868 นาย พศพงศ์ อุตราภิรมย์สุข 
869 นาย พีรพัฒน์ ฮะยู้ 
870 นาย ฟูเฟ่ือง ถิรเนตร 
871 นาย ภวินท์ หริจันทร์วงศ์ 
872 นาย ภัทรชนน เมธาวุฒิยาภรณ์ 



873 นาย ภานุรุจ สุขสวรรค ์
874 นาย ภูดิศ ดวงชื่น 
875 นาย ภูวิศ หาญณรงค์ 
876 นาย วุทธชาติ ประสาททอง 
877 นาย สิทธิพล สุวรรณภูมิ 
878 นางสาว กัลปังหา หมายหาทอง 
879 นางสาว กุลธิดา ชนิลกุล 
880 นางสาว ชลธิชา รักบ้านเพิง 
881 นางสาว ชวิศา คงเมือง 
882 นางสาว ชุติอร ไกรแก้ว 
883 นางสาว ณภัสสร ฤกษ์เย็น 
884 นางสาว ณัฏฐ์ณภัทร ธรรมสอน 
885 นางสาว ณัฐณิชา เกิดสุข 
886 นางสาว ณัฐพร ชมกระแสสินธุ์ 
887 นางสาว ณิชาพัชร์ ธนสิริพัฒน์ 
888 นางสาว ตวงพร เสถียรวงศ์ 
889 นางสาว บัวชมพู สิงห์โต 
890 นางสาว บุญญธิดา บุญสิทธิ์ 
891 นางสาว ปุณยวีร์ เอกธนวงศ์ 
892 นางสาว พนิตพิชา สุขจิรพิบูลย์ 
893 นางสาว พิทยาภรณ์ มีเดชคุณอนันต์ 
894 นางสาว ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ 
895 นางสาว วริศา เจียรสุวรรณ 
896 นางสาว วิชาญาพร เมฆหมอก 
897 นางสาว ศุภานัน แท่นนิล 
898 นางสาว สมิตา พ่ึงพัฒน์ 
899 นางสาว หทัยชนก เหมะเทวัญ 
900 นาย กษิดิศ ประยูรทอง 
901 นาย จักรกิตติกรณ์ มอญหา 
902 นาย ณภัทรพงศ์ แช่มช้อย 
903 นาย ณภัษ อ่วมศิริ 
904 นาย ณัฐพนธ์ จารุสุสินธ ์
905 นาย ดีน ลภัส แฮนด์เลย์ 
906 นาย นพดล พรมเทศ 
907 นาย นฤทธิ์ ตรีรัตน์ 
908 นาย นฤบดี ศรีสุขโต 
909 นาย ปิยะณัฐ บุญช่วยชาติ 
910 นาย พสิษฐ์ สุทธิใส 



911 นาย พัชรพล พันล าภู 
912 นาย ภัทร มณีปกรณ์ 
913 นาย ภูวดล ทองอ่อน 
914 นาย รัชภูมิ สุขประสารทรัพย์ 
915 นาย อธิชนัน โพธิ์นาค 
916 นาย อมตพล ปุณยะประยูร 
917 นางสาว ชญาดา ใจเจริญ 
918 นางสาว ฐิตวันต์ วงษ์วินิจสร 
919 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทนวรานนท์ 
920 นางสาว ดลนพร พันธัง 
921 นางสาว ธัญภัค มากมี 
922 นางสาว นัสมล แสงประดับ 
923 นางสาว บงกช กันทะเสน 
924 นางสาว เบญจวรรณ หวานจนัทร์ 
925 นางสาว ประณมกร ชาญอุประการ 
926 นางสาว ปาริชาต บุญสาระวัง 
927 นางสาว ปิยะวดี พฤฒิสาร 
928 นางสาว พนิตพร สัตระ 
929 นางสาว พิชญาภา กมลนาวิน 
930 นางสาว ภคพร รอดรัตน์ 
931 นางสาว รสิตา เหลืองวิไล 
932 นางสาว รินรดา จองวิจิตรกุล 
933 นางสาว ศุภสิริ ศิริโชต ิ
934 นางสาว สู่ขวัญ ผันผ่อน 
935 นาย กุลธวัช สีมูล 
936 นาย ธนินพล ดวงจันทร์ 
937 นาย พงศ์ภัสสร์ดล อยู่ดี 
938 นาย ภวินท์ ชาญฉลาด 
939 นาย ภูมิภัทร คชวัฒน์ 
940 นาย หัสปวีณ์ รุยันต์ 
941 นางสาว ณัฐธยาน์ รัตนรุ่งเรืองทวี 
942 นางสาว ธนัสถา สิทธิชล 
943 นางสาว ธนิสรา เดชกิจเฮงพานิช 
944 นางสาว นันท์นภัส มณี 
945 นางสาว บัณฑิตา ผลประสิทธิ์ 
946 นางสาว ปวริศา ภูมิดี 
947 นางสาว ปิยธิดา หิมลี 
948 นางสาว พาณิภัค ล้อมชวการ 



949 นางสาว ภัณฑิรา เนื่องจ านงค์ 
950 นางสาว มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 
951 นางสาว วัชรี อธิปัตยะวงศ์ 
952 นางสาว ศุภนิดา ทองค า 
953 นางสาว สริตา เบี้ยแก้ว 
954 นางสาว สาวิตรี รักความสุข 
955 นางสาว สิริยากร จตุรสุวรรณ 
956 นางสาว อรกัญญา ดาราษฎร์ 
957 นาย ณัฐนนท์ กิ่งแก้วรุ่งโรจน์ 
958 นาย เตชินท์ คุณปลื้ม 
959 นาย ทาอิจิ โซเนะ 
960 นาย ปองพล สูตรอนันต์ 
961 นางสาว กมลลักษณ์ แวงโสธรณ์ 
962 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีคุ้ม 
963 นางสาว กัลย์รุจา ดิษยะภูริวัฒน์ 
964 นางสาว ธุมากร นัยมิตร 
965 นางสาว ปณาลี สุมนวงศ์ 
966 นางสาว ปภาดา ธาดากิตติสาร 
967 นางสาว ปวีณา สุมนวงศ์ 
968 นางสาว รักชนก เกิดอยู่ 
969 นางสาว สมิตา กังวลกิจ 
970 นางสาว สุพิชฌาย์ เกียรติขจรพันธุ์ 
971 นางสาว สุภัสสรา พุทธิวุฒิกูล 
972 นางสาว อาธัญญา ปูรณะโชติ 
973 นาย จักรแก้ว ถกลสุเวช 
974 นาย ปารเมศ สุมนวงศ์ 
975 นาย พชรพล เอื้อนสุภา 
976 นาย เมธีณัฐ นาเอก 
977 นาย ศุภกฤต ปริมา 
978 นางสาว เขมิกา บรรลือศรีศักดิ์ 
979 นางสาว จิราพัชร เอกตระกูลชล 
980 นางสาว ณัฐจีตา ฤทธิไทยสงค์ 
981 นางสาว ธัญชนก เนื่องจ านงค์ 
982 นางสาว ธัญพิชชา ประสพผล 
983 นางสาว นันท์นภัส วิริยพงศ์รัตน์ 
984 นางสาว พัชรยาภา วรสุข 
985 นางสาว พิชชาภรณ์ รวมก้อนทอง 
986 นางสาว พิมพ์ณภัทร สวนจิตร 



987 นางสาว ภัทรานิษฐ์ วัชรีพงศ์ชัย 
988 นางสาว ลลิตภัทร ผ่าผล 
989 นางสาว ศศิธร เชื้อมั่ง 
990 นางสาว สิดาพร เทพมังกร 
991 นางสาว สุปวีณ์ เทพมังกร 


