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A01 (1/5) 65410001 นายพีรวิชญ์ ศรีผาย ปราบไตรจักร 12
A02 (1/5) 65410002 นางสาวอรุษา นาใจ ปราบไตรจักร 12
A03 (1/5) 65410003 นางสาวอาทิตยา อภิรัตนวงศ์ ปราบไตรจักร 12
A04 (1/5) 65410004 เด็กชายกรธวัช กลั่นดี ปราบไตรจักร 12
A05 (1/5) 65410005 เด็กชายกาลัญญู อังศุไพศาล ปราบไตรจักร 12
A06 (1/5) 65410006 นายชวกร วิศาลศักด์ิ ปราบไตรจักร 12
A07 (1/5) 65410007 นายณฐพล จาดมี ปราบไตรจักร 12
A08 (1/5) 65410008 เด็กชายชยุต ต้ังศิริอักษร ปราบไตรจักร 12
A09 (1/5) 65410009 เด็กหญิงเพชรภัสรา ด่านพิไลพร ปราบไตรจักร 12
A10 (1/5) 65410010 นางสาวกัลยกร สุขนาค ปราบไตรจักร 12
A11 (1/5) 65410011 นางสาวแพรวา ศรีวนิชย์ ปราบไตรจักร 12
A12 (1/5) 65410012 นางสาวธรีดา น้ำาเงินสกุลมี ปราบไตรจักร 12
B01 (1/5) 65410013 นายวชิรวิทย์ เจนบุรี ปราบไตรจักร 12
B02 (1/5) 65410014 นายวราทัต ล๊อกตระกูล ปราบไตรจักร 12
B03 (1/5) 65410015 เด็กชายภพกวี วิบูลสวัสด์ิวัฒนา ปราบไตรจักร 12
B04 (1/5) 65410016 นางสาวอันนา ศรีวันทนียกุล ปราบไตรจักร 12
B05 (1/5) 65410017 เด็กชายภวิศวร์ วณิชชากร ปราบไตรจักร 12
B06 (1/5) 65410018 เด็กหญิงพิมภัสสร จันทร์เศียร ปราบไตรจักร 12
B07 (1/5) 65410019 เด็กหญิงมณินทร คุณาสุธรีัตน์ ปราบไตรจักร 12
B08 (1/5) 65410020 นางสาวพลอย ศรัทธา ไพรอุดม ปราบไตรจักร 12
B09 (1/5) 65410021 นางสาวชลกร แต้มประสิทธิ์ ปราบไตรจักร 12
B10 (1/5) 65410022 เด็กชายกันตภณ ผ่องศิริ ปราบไตรจักร 12
B11 (1/5) 65410023 เด็กชายธรี์กวิน เจนจบธรรม ปราบไตรจักร 12
B12 (1/5) 65410024 เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญเอ่ียม ปราบไตรจักร 12
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C01 (2/5) 65410025 เด็กชายกรวรรธน์ โอฬารวงศ์ ปราบไตรจักร 12
C02 (2/5) 65410026 เด็กหญิงปรีรชญา ฉายประสาท ปราบไตรจักร 12
C03 (2/5) 65410027 เด็กชายนวพล เนติสิงหะ ปราบไตรจักร 12
C04 (2/5) 65410028 เด็กชายศาศวัต ไพรอุดม ปราบไตรจักร 12
C05 (2/5) 65410029 เด็กหญิงกฤตพร ชามพูนท ปราบไตรจักร 12
C06 (2/5) 65410030 นางสาวอนัญญา นวลปลอด ปราบไตรจักร 12
C07 (2/5) 65410031 เด็กชายณชพล สุดแสง ปราบไตรจักร 12
C08 (2/5) 65410032 เด็กหญิงปภาวรินท์ สุรีย์ ปราบไตรจักร 12
C09 (2/5) 65410033 เด็กหญิงวรันธร ทุกข์สูญ ปราบไตรจักร 12
C10 (2/5) 65410034 นายเฉลิมราชย์ ทองขาว ปราบไตรจักร 12
C11 (2/5) 65410035 นางสาวฐติาภา บุญธรรมมา ปราบไตรจักร 12
C12 (2/5) 65410036 เด็กชายอินทัช กลิ่นหอม ปราบไตรจักร 12
D01 (2/5) 65410037 เด็กหญิงพรรวินท์ เทพพรหม ปราบไตรจักร 12
D02 (2/5) 65410038 เด็กชายพีชยะภูมิ ฟักเอม ปราบไตรจักร 12
D03 (2/5) 65410039 เด็กชายสิรภพ วีรกุล ปราบไตรจักร 12
D04 (2/5) 65410040 นางสาวณิชาภัทร แจ๊ดล้อม ปราบไตรจักร 12
D05 (2/5) 65410041 นายชุติพงศ์ พงศ์วรางกุล ปราบไตรจักร 12
D06 (2/5) 65410042 นายกันต์ธรี์ จิตวัฒนากุล ปราบไตรจักร 12
D07 (2/5) 65410043 นางสาววิชชุพรรณ ระลึกมูล ปราบไตรจักร 12
D08 (2/5) 65410044 นางสาวกนกนาถ ม่วงภูเขียว ปราบไตรจักร 12
D09 (2/5) 65410045 เด็กชายคณพศ ฉัตรวัฒนาสกุล ปราบไตรจักร 12
D10 (2/5) 65410046 นางสาววีริสา สวนสี ปราบไตรจักร 12
D11 (2/5) 65410047 เด็กชายกิตติพิชญ์ เมฆอรุณกมล ปราบไตรจักร 12
D12 (2/5) 65410048 เด็กหญิงอภิชญา ไกรสีกาจ ปราบไตรจักร 12
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E01 (3/5) 65410049 นางสาวกัญญพัชร มูลไธสง ปราบไตรจักร 12
E02 (3/5) 65410050 นายณฐกร สาคะรัง ปราบไตรจักร 12
E03 (3/5) 65410051 เด็กหญิงณัฐประภา พรพฤฒิพันธุ์ ปราบไตรจักร 12
E04 (3/5) 65410052 เด็กหญิงอภิสรา ยศหล้า ปราบไตรจักร 12
E05 (3/5) 65410053 นายพิริยกร  ศุภกิจเจริญ ปราบไตรจักร 12
E06 (3/5) 65410054 นางสาวณัฐนิชา ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ปราบไตรจักร 12
E07 (3/5) 65410055 นายพงศพัศ ภักดี ปราบไตรจักร 12
E08 (3/5) 65410056 เด็กชายชยพล ชุนพงษ์ทอง ปราบไตรจักร 12
E09 (3/5) 65410057 เด็กชายชยธร ชุนพงษ์ทอง ปราบไตรจักร 12
E10 (3/5) 65410058 นางสาวบุญสิตา ตันรัตนวงศ์ ปราบไตรจักร 12
E11 (3/5) 65410059 เด็กหญิงฐติิชญา รอดกสิกรรม ปราบไตรจักร 12
E12 (3/5) 65410060 เด็กชายสิรสัณห์ แพงแก้ว ปราบไตรจักร 12
F01 (3/5) 65410061 นายปราชญ์ เครื่องกำาเเหง ปราบไตรจักร 12
F02 (3/5) 65410062 เด็กหญิงอนัญญา ช้างพินิจ ปราบไตรจักร 12
F03 (3/5) 65410063 เด็กหญิงกัญญาภัค ถึงกลิ่น ปราบไตรจักร 12
F04 (3/5) 65410064 นายสิรภพพ์ เจียมศักด์ิ ปราบไตรจักร 12
F05 (3/5) 65410065 เด็กชายประภวิษณุ์ ธญัญธาดา ปราบไตรจักร 12
F06 (3/5) 65410066 นางสาวธนัญชนก รักแสง ปราบไตรจักร 12
F07 (3/5) 65410067 นายพงศธร จันทรา ปราบไตรจักร 12
F08 (3/5) 65410068 เด็กชายพริษฐ์ ประทีปเมฆินทร์ ปราบไตรจักร 12
F09 (3/5) 65410069 เด็กหญิงทรรศนันทน์ ภู่ภักดี ปราบไตรจักร 12
F10 (3/5) 65410070 เด็กหญิงมัดนัดดา นูนคาน ปราบไตรจักร 12
F11 (3/5) 65410071 นายพงศธร หนูสอน ปราบไตรจักร 12
F12 (3/5) 65410072 เด็กหญิงอลิษาเอลิเซีย คลิงง์ ปราบไตรจักร 12
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G01 (4/5) 65410073 เด็กชายภัทท์ชนน โจวตระกูล ปราบไตรจักร 12
G02 (4/5) 65410074 เด็กชายชิษณุพงศ์ สิงห์กลิ่น ปราบไตรจักร 12
G03 (4/5) 65410075 เด็กหญิงวรรณวนิช แสนทอง ปราบไตรจักร 12
G04 (4/5) 65410076 เด็กหญิงธนัวรัตน์ ชุนศิริทรัพย์ ปราบไตรจักร 12
G05 (4/5) 65410077 เด็กชายศุภกฤต ใจหนัก ปราบไตรจักร 12
G06 (4/5) 65410078 เด็กชายสุวพิชญ์ สุวรรณเทพ ปราบไตรจักร 12
G07 (4/5) 65410079 เด็กชายรดิศ พิพัฒสัตยานุวงศ์ ปราบไตรจักร 12
G08 (4/5) 65410080 นางสาวชญาดา ธรีสิริโรจน์ ปราบไตรจักร 12
G09 (4/5) 65410081 นายธรรมสรณ์ ไทยนิรันประเสริฐ ปราบไตรจักร 12
G10 (4/5) 65410082 เด็กชายธนฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง ปราบไตรจักร 12
G11 (4/5) 65410083 นางสาวธนัชพร สุวราพัฒนาภรณ์ ปราบไตรจักร 12
G12 (4/5) 65410084 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ อำาพันพงษ์ ปราบไตรจักร 12
H01 (4/5) 65410085 นายสิริเกษม พนมชัยชยวัฒน์ ปราบไตรจักร 12
H02 (4/5) 65410086 นางสาวพรปวีณ์ เอกอมร ปราบไตรจักร 12
H03 (4/5) 65410087 เด็กชายจิรัฏฐ์ พิพัฒน์ศาสตร์ ปราบไตรจักร 12
H04 (4/5) 65410088 นางสาวกันต์กมล บุญตุัม ปราบไตรจักร 12
H05 (4/5) 65410089 เด็กชายอัครเรศ เลิศขจรสิน ปราบไตรจักร 12
H06 (4/5) 65410090 เด็กชายรัฐภูมิ แสงหงษ์ ปราบไตรจักร 12
H07 (4/5) 65410091 นางสาวอรจรีย์ ธรีะภูธร ปราบไตรจักร 12
H08 (4/5) 65410092 เด็กชายภูมินันท์ คำาพุฒ ปราบไตรจักร 12
H09 (4/5) 65410093 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พระนาค ปราบไตรจักร 12
H10 (4/5) 65410094 นางสาวครองขวัญ อรหันต์ ปราบไตรจักร 12
H11 (4/5) 65410095 เด็กหญิงภัททิยา มั่นคำา ปราบไตรจักร 12
H12 (4/5) 65410096 นายจุฬาพงศ์ ทรงคัชชะ ปราบไตรจักร 12
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I01 (5/5) 65410097 นายรัชพล ยศหงษ์ ปราบไตรจักร 12
I02 (5/5) 65410098 เด็กชายวิวิธชัย ธรรมาธวัิฒน์ ปราบไตรจักร 12
I03 (5/5) 65410099 นางสาวสิริภัทร ชินประภาพ ปราบไตรจักร 12
I04 (5/5) 65410100 เด็กหญิงญาณิศา บุญประเสริฐ ปราบไตรจักร 12
I05 (5/5) 65410101 เด็กหญิงสุประวีณ์ เถ่ือนโต ปราบไตรจักร 12
I06 (5/5) 65410102 นายณัฐปคัลภ์ เมฆดี ปราบไตรจักร 12
I07 (5/5) 65410103 เด็กหญิงกฤตชญา ตรีอินทร์ ปราบไตรจักร 12
I08 (5/5) 65410104 นางสาวทัศนาวลัย อ่อนด้วง ปราบไตรจักร 12
I09 (5/5) 65410105 นางสาวนรมน จันทร์เครื่อง ปราบไตรจักร 12
I10 (5/5) 65410106 เด็กหญิงอภิภาดา เสรีเศวตรัตน์ ปราบไตรจักร 12
I11 (5/5) 65410107 นายภูรี คัมภีรพงษ์ ปราบไตรจักร 12
I12 (5/5) 65410108 เด็กหญิงฐติารีย์ พลัง ปราบไตรจักร 12
J01 (5/5) 65410109 เด็กชายกิตติพัฒน์ หนูภา ปราบไตรจักร 12
J02 (5/5) 65410110 เด็กชายกฤตภาส  ศักด์ิพงศธร ปราบไตรจักร 12
J03 (5/5) 65410111 นางสาวเกศวิไล สังข์ทอง ปราบไตรจักร 12
J04 (5/5) 65410112 เด็กหญิงชีวาพร อ้นชาวนา ปราบไตรจักร 12
J05 (5/5) 65410113 นางสาวชนาธปิ พูลเกษร ปราบไตรจักร 12
J06 (5/5) 65410114 นางสาวกุลภรณ์ สาแก้ว ปราบไตรจักร 12
J07 (5/5) 65410115 เด็กหญิงพิชามญช์ุ บุญมี ปราบไตรจักร 12
J08 (5/5) 65410116 นายนิธพิัฒน์ ธรีะเพ็ญเเสง ปราบไตรจักร 12
J09 (5/5) 65410117 เด็กชายปณิธิ เครือยา ปราบไตรจักร 12
J10 (5/5) 65410118 เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ ปราบไตรจักร 12
J11 (5/5) 65410119 เด็กชายปรัตถกร ไกรราช ปราบไตรจักร 12
J12 (5/5) 65410120 นางสาวศุภสุตา ตาสี ปราบไตรจักร 12
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A01 (1/5) 65410121 เด็กหญิงพิธนุันท์ กองแก้ว ปราบไตรจักร 32
A02 (1/5) 65410122 เด็กหญิงสุปรีดา พลชำานาญ ปราบไตรจักร 32
A03 (1/5) 65410123 นายชยทัต โฆษิตวรกิจกุล ปราบไตรจักร 32
A04 (1/5) 65410124 เด็กหญิงวรัทยา ทองอ่ิม ปราบไตรจักร 32
A05 (1/5) 65410125 เด็กหญิงณภัสสร อ่ำาพูล ปราบไตรจักร 32
A06 (1/5) 65410126 เด็กชายอัษฎา สุดาสุด ปราบไตรจักร 32
A07 (1/5) 65410127 เด็กชายกีรติภาคิน แสนยศ ปราบไตรจักร 32
A08 (1/5) 65410128 นางสาวชมพูนุท แจ่มใส ปราบไตรจักร 32
A09 (1/5) 65410129 เด็กชายจิรพัสธรรม พันธุภั์กดี ปราบไตรจักร 32
A10 (1/5) 65410130 นางสาวปภาวรินทร์ จันสอน ปราบไตรจักร 32
A11 (1/5) 65410131 นายนิตินันท์ จันทร์กระจ่าง ปราบไตรจักร 32
A12 (1/5) 65410132 นางสาวสโรชา นันทะชมภู ปราบไตรจักร 32
B01 (1/5) 65410133 นายปวรุตม์ สันตติภัค ปราบไตรจักร 32
B02 (1/5) 65410134 นางสาวรสิตา บัวกลม ปราบไตรจักร 32
B03 (1/5) 65410135 เด็กชายพิธวัิฒน์ มั่นเดชวิทย์ ปราบไตรจักร 32
B04 (1/5) 65410136 นายนวภพ วัฒนกุล ปราบไตรจักร 32
B05 (1/5) 65410137 นางสาวนวพรรณ์ กิจโชติ ปราบไตรจักร 32
B06 (1/5) 65410138 นางสาวฌานิศา ภู่ตระกูล ปราบไตรจักร 32
B07 (1/5) 65410139 เด็กชายจิตธนาสักก์ กรรขำา ปราบไตรจักร 32
B08 (1/5) 65410140 นางสาวรวิสรา ดามี ปราบไตรจักร 32
B09 (1/5) 65410141 เด็กหญิงอักขรภรณ์ เอกวิลัย ปราบไตรจักร 32
B10 (1/5) 65410142 นายธรีเมธ เอ่ียมเนตร ปราบไตรจักร 32
B11 (1/5) 65410143 นายจิรภัทร ซึงรุ่งโชติ ปราบไตรจักร 32
B12 (1/5) 65410144 เด็กหญิงศศิณัญญา ทรงสัตย์ ปราบไตรจักร 32
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C01 (2/5) 65410145 เด็กชายปภิณวิช หงษ์แก้ว ปราบไตรจักร 32
C02 (2/5) 65410146 เด็กชายภูผา นุ่มนิ่ม ปราบไตรจักร 32
C03 (2/5) 65410147 นายปารเมศ เพชรดี ปราบไตรจักร 32
C04 (2/5) 65410148 เด็กหญิงพรชนก ซื่อตรง ปราบไตรจักร 32
C05 (2/5) 65410149 นางสาววริทธิธ์ร ศุภตระกูล ปราบไตรจักร 32
C06 (2/5) 65410150 เด็กหญิงจิดาภา พุทบัวทอง ปราบไตรจักร 32
C07 (2/5) 65410151 นายพีรกานต์ ธรรมรักษ์กุล ปราบไตรจักร 32
C08 (2/5) 65410152 นายภูวภัทร พลพวก ปราบไตรจักร 32
C09 (2/5) 65410153 เด็กชายมิ่งขวัญ คำาจริง ปราบไตรจักร 32
C10 (2/5) 65410154 นางสาวชญานิศ คันทะมูล ปราบไตรจักร 32
C11 (2/5) 65410155 นายรัชชานนท์ มั่นสิริกุล ปราบไตรจักร 32
C12 (2/5) 65410156 นายกฤตัชญ์ เกตุปัญญา ปราบไตรจักร 32
D01 (2/5) 65410157 เด็กหญิงธนัชพร กุหลาบ ปราบไตรจักร 32
D02 (2/5) 65410158 เด็กหญิงโสภาวรรณ แดงวัง ปราบไตรจักร 32
D03 (2/5) 65410159 เด็กหญิงเมธาพร วิเศษสุมน ปราบไตรจักร 32
D04 (2/5) 65410160 เด็กหญิงพาขวัญ จันทรประทีป ปราบไตรจักร 32
D05 (2/5) 65410161 นางสาวกนกทิพ แก้วยม ปราบไตรจักร 32
D06 (2/5) 65410162 เด็กหญิงณัฐกฤตา โลเกตุ ปราบไตรจักร 32
D07 (2/5) 65410163 เด็กหญิงกันติชา พันธไ์ชยา ปราบไตรจักร 32
D08 (2/5) 65410164 นายจินตภัทท์ สืบชมภู ปราบไตรจักร 32
D09 (2/5) 65410165 นางสาวอภิชญา จินดารัตนวงศ์ ปราบไตรจักร 32
D10 (2/5) 65410166 เด็กชายจิรวัฒน เมฆอรุณ ปราบไตรจักร 32
D11 (2/5) 65410167 เด็กชายกุนต์ สระพินครบุรี ปราบไตรจักร 32
D12 (2/5) 65410168 เด็กหญิงพิจิตรา แจ่มเมือง ปราบไตรจักร 32
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E01 (3/5) 65410169 เด็กหญิงนนทวรรณ เกษมสุข ปราบไตรจักร 32
E02 (3/5) 65410170 เด็กหญิงปวริศา จันทร์นา ปราบไตรจักร 32
E03 (3/5) 65410171 นายศิริภพ พลคะชินทรานนท์ ปราบไตรจักร 32
E04 (3/5) 65410172 นางสาวพิมพ์นภัส ธำารงโสตถิสกุล ปราบไตรจักร 32
E05 (3/5) 65410173 เด็กชายสรรสิริ วรรณา ปราบไตรจักร 32
E06 (3/5) 65410174 เด็กชายประสิทธิศ์ักด์ิ ตรงต่อกิจ ปราบไตรจักร 32
E07 (3/5) 65410175 เด็กหญิงอัญชิสา ฤกษ์เย็น ปราบไตรจักร 32
E08 (3/5) 65410176 นางสาวสุพิชชา ฉันทวรางค์ ปราบไตรจักร 32
E09 (3/5) 65410177 เด็กหญิงศิโรรัตน์ สนั่นนาม ปราบไตรจักร 32
E10 (3/5) 65410178 เด็กชายธนัยภพ จรกิจ ปราบไตรจักร 32
E11 (3/5) 65410179 นางสาวอรุณชนก อรุณศิริ ปราบไตรจักร 32
E12 (3/5) 65410180 นางสาวณัฐวรา พิมสอน ปราบไตรจักร 32
F01 (3/5) 65410181 นางสาวกฤษพัชร ทองไสย ปราบไตรจักร 32
F02 (3/5) 65410182 นายภีรภัศ ไวทยกุล ปราบไตรจักร 32
F03 (3/5) 65410183 เด็กชายนภสกร กาญจนโสภณ ปราบไตรจักร 32
F04 (3/5) 65410184 นางสาวแพรวา พรหมรักษา ปราบไตรจักร 32
F05 (3/5) 65410185 เด็กหญิงเบญญาดา พรหมรักษ์ ปราบไตรจักร 32
F06 (3/5) 65410186 เด็กชายตนุภัทร โซ่จินดามณี ปราบไตรจักร 32
F07 (3/5) 65410187 เด็กชายกฤตนัย ปิ่นสกุล ปราบไตรจักร 32
F08 (3/5) 65410188 เด็กหญิงสันธลิา บุญนะ ปราบไตรจักร 32
F09 (3/5) 65410189 เด็กชายธรีภัทร วงศ์วิวัฒน์ ปราบไตรจักร 32
F10 (3/5) 65410190 เด็กหญิงณัฏฐธดิา วุธทา ปราบไตรจักร 32
F11 (3/5) 65410191 เด็กหญิงสิริวรรณกานต์ สุวรรณทอง ปราบไตรจักร 32
F12 (3/5) 65410192 เด็กหญิงปวีณ์ธดิา แรมเมือง ปราบไตรจักร 32
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G01 (4/5) 65410193 เด็กหญิงมนต์สวรรค์ ฟ้าแสนหอม ปราบไตรจักร 32
G02 (4/5) 65410194 เด็กชายกันตพัฒน์ มั่นระวัง ปราบไตรจักร 32
G03 (4/5) 65410195 เด็กชายพุทธางกูน รอดเรือง ปราบไตรจักร 32
G04 (4/5) 65410196 นายรัสปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ ปราบไตรจักร 32
G05 (4/5) 65410197 นายวีรภัทร ทรงรุ่งเรือง ปราบไตรจักร 32
G06 (4/5) 65410198 เด็กชายรักษภูมิ มุณีสว่าง ปราบไตรจักร 32
G07 (4/5) 65410199 เด็กหญิงลภัสรดา สัจจากุล ปราบไตรจักร 32
G08 (4/5) 65410200 นางสาวภริตภัสพร พิพัฒน์ทิตธนา ปราบไตรจักร 32
G09 (4/5) 65410201 เด็กหญิงธญัญลักษณ์ นุนารถ ปราบไตรจักร 32
G10 (4/5) 65410202 เด็กชายถิรพุทธิ์ ซุนพุ่ม ปราบไตรจักร 32
G11 (4/5) 65410203 นางสาวธรีาพร ปัญญาแวว ปราบไตรจักร 32
G12 (4/5) 65410204 เด็กชายรุทร จิตต์ผิวงาม ปราบไตรจักร 32
H01 (4/5) 65410205 นายปภังกร รักนิยม ปราบไตรจักร 32
H02 (4/5) 65410206 เด็กชายภูริภาคย์ สุขโฉม ปราบไตรจักร 32
H03 (4/5) 65410207 เด็กหญิงศลิษา วุทธา ปราบไตรจักร 32
H04 (4/5) 65410208 เด็กหญิงธญัชนก ไกรสรเจริญ ปราบไตรจักร 32
H05 (4/5) 65410209 นางสาวธนัญชนก วรรณฤกษ์งาม ปราบไตรจักร 32
H06 (4/5) 65410210 เด็กหญิงพริมา แพรขาว ปราบไตรจักร 32
H07 (4/5) 65410211 เด็กหญิงกฤษราพรรณ รักศักด์ิสยาม ปราบไตรจักร 32
H08 (4/5) 65410212 เด็กหญิงฉัตรลดา บุญมี ปราบไตรจักร 32
H09 (4/5) 65410213 นางสาวสิริฑาภรณ์ ม่วงเพชร ปราบไตรจักร 32
H10 (4/5) 65410214 เด็กหญิงธญัชนก อินทรภูติ ปราบไตรจักร 32
H11 (4/5) 65410215 เด็กหญิงสิริฉาย ข่มอาวุธ ปราบไตรจักร 32
H12 (4/5) 65410216 นางสาวชญากาญจน์ แก้วมณี ปราบไตรจักร 32
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I01 (5/5) 65410217 นางสาวธณัชชา วันจันทร์ ปราบไตรจักร 32
I02 (5/5) 65410218 เด็กหญิงชัญญานุช ธนูศร ปราบไตรจักร 32
I03 (5/5) 65410219 เด็กหญิงศิราภรณ์ ดวงปัญญาสว่าง ปราบไตรจักร 32
I04 (5/5) 65410220 นางสาวณัฐนันท์ ภู่พันสาย ปราบไตรจักร 32
I05 (5/5) 65410221 เด็กหญิงมฐวีฌาย์ คล้ายพร้อม ปราบไตรจักร 32
I06 (5/5) 65410222 นางสาวธติิรัตน์ แก้วชูเชิด ปราบไตรจักร 32
I07 (5/5) 65410223 เด็กหญิงอรัชพร สายะพันธ์ ปราบไตรจักร 32
I08 (5/5) 65410224 นางสาวปิยาพัชร ดำาสะดี ปราบไตรจักร 32
I09 (5/5) 65410225 เด็กหญิงธนัชชา ภูฆัง ปราบไตรจักร 32
I10 (5/5) 65410226 นางสาวศศิพิมล แสงประเสริฐ ปราบไตรจักร 32
I11 (5/5) 65410227 นางสาวณฐากัญ ผาทอง ปราบไตรจักร 32
I12 (5/5) 65410228 นางสาววรรณรวี วิสิทธิพ์านิช ปราบไตรจักร 32
J01 (5/5) 65410229 นางสาวรมิดา แสงไสย ปราบไตรจักร 32
J02 (5/5) 65410230 นางสาวพิชชานันท์ ร่วมรักพัฒนา ปราบไตรจักร 32
J03 (5/5) 65410231 นางสาวเกศิณี การใจดี ปราบไตรจักร 32
J04 (5/5) 65410232 เด็กหญิงเกตสิริ ศรีรพีพัฒน์ ปราบไตรจักร 32
J05 (5/5) 65410233 เด็กหญิงจิณณภัชน์ บุญธญักรณ์ ปราบไตรจักร 32
J06 (5/5) 65410234 เด็กหญิงมนัสนันท์ เอ่ียมบู่ ปราบไตรจักร 32
J07 (5/5) 65410235 เด็กหญิงรตนกมล สุขเกษ ปราบไตรจักร 32
J08 (5/5) 65410236 นางสาวชาลิสา อินทะชุบ ปราบไตรจักร 32
J09 (5/5) 65410237 นางสาวณัฐธดิา บุญคง ปราบไตรจักร 32
J10 (5/5) 65410238 นางสาวสรัลพร อินดี ปราบไตรจักร 32
J11 (5/5) 65410239 นางสาวภริดา ทศเศรษถาวร ปราบไตรจักร 32
J12 (5/5) 65410240 นางสาวนันท์นภัส มีคง ปราบไตรจักร 32
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A01 (1/5) 65410241 นางสาวศุภัชญา ยังเจริญ ปราบไตรจักร 52
A02 (1/5) 65410242 เด็กหญิงวรรณษา บุญดา ปราบไตรจักร 52
A03 (1/5) 65410243 นางสาววริษฎา โพธทิรัพย์ไพบูลย์ ปราบไตรจักร 52
A04 (1/5) 65410244 เด็กหญิงกุลชา เยก้อนทอง ปราบไตรจักร 52
A05 (1/5) 65410245 เด็กหญิงไอรินทร์ โภคินดิษฐวัฒน์ ปราบไตรจักร 52
A06 (1/5) 65410246 นางสาวพัชริสา เกตุจ้อย ปราบไตรจักร 52
A07 (1/5) 65410247 เด็กหญิงอมรรัตน์ นุชท่าโพธิ์ ปราบไตรจักร 52
A08 (1/5) 65410248 เด็กหญิงพริมา ใจวงค์ ปราบไตรจักร 52
A09 (1/5) 65410249 นางสาวเปมิกา สีหะวงษ์ ปราบไตรจักร 52
A10 (1/5) 65410250 เด็กหญิงพิชชาภา ภู่กลั่น ปราบไตรจักร 52
A11 (1/5) 65410251 นางสาวชญานินท์ อินมี ปราบไตรจักร 52
A12 (1/5) 65410252 เด็กหญิงมนัสวี ฉิมพาลี ปราบไตรจักร 52
B01 (1/5) 65410253 นายธนบดี มูลสาร ปราบไตรจักร 52
B02 (1/5) 65410254 นางสาวสุกฤตยา ภู่สุวรรณ์ ปราบไตรจักร 52
B03 (1/5) 65410255 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เสริมศิริกาญจนา ปราบไตรจักร 52
B04 (1/5) 65410256 นางสาวศิริลักษณ์ เรืองพิศาล ปราบไตรจักร 52
B05 (1/5) 65410257 นางสาววรรณพร สกุลทอง ปราบไตรจักร 52
B06 (1/5) 65410258 นายกุลศุกล พงษ์ปรีชา ปราบไตรจักร 52
B07 (1/5) 65410259 นางสาวรุจรี ศรีสุข ปราบไตรจักร 52
B08 (1/5) 65410260 เด็กหญิงพลอยไพลิน อนาวงษ์ ปราบไตรจักร 52
B09 (1/5) 65410261 เด็กชายวรพล จันทรนิคม ปราบไตรจักร 52
B10 (1/5) 65410262 นางสาวชนาภัทร ศรีหงษ์ ปราบไตรจักร 52
B11 (1/5) 65410263 นายณัฐกฤษณ์ อังสาชน ปราบไตรจักร 52
B12 (1/5) 65410264 นายต้นสกุน ขันธกิุล ปราบไตรจักร 52
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C01 (2/5) 65410265 เด็กหญิงนภัสวรรณ มาอ้น ปราบไตรจักร 52
C02 (2/5) 65410266 นายศุภกร อินทร์มะตูม ปราบไตรจักร 52
C03 (2/5) 65410267 นางสาวปันยศิริ ศรีนารัตน์ ปราบไตรจักร 52
C04 (2/5) 65410268 นางสาวปาลิตา วงศ์ไพโรจน์ ปราบไตรจักร 52
C05 (2/5) 65410269 นางสาวขวัญข้าว ทุนแท่ง ปราบไตรจักร 52
C06 (2/5) 65410270 เด็กชายพีรวัฒน์ เสตะสวัสดิพงษ์ ปราบไตรจักร 52
C07 (2/5) 65410271 เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว ธนเกียรติปกรณ์ ปราบไตรจักร 52
C08 (2/5) 65410272 เด็กชายพีรพัฒน์ เเก้วเกตศรี ปราบไตรจักร 52
C09 (2/5) 65410273 เด็กชายธนกร นันทยา ปราบไตรจักร 52
C10 (2/5) 65410274 เด็กชายศิรชัช จันทเขต ปราบไตรจักร 52
C11 (2/5) 65410275 นายจิรภัทร คำาเป๊ก ปราบไตรจักร 52
C12 (2/5) 65410276 นางสาวจิรัชญา เนตรโม ปราบไตรจักร 52
D01 (2/5) 65410277 เด็กชายกิตติภูมิ จารุชวลิต ปราบไตรจักร 52
D02 (2/5) 65410278 นายภาคินทร์ กล้าหาญ ปราบไตรจักร 52
D03 (2/5) 65410279 นางสาวณัฏฐณิชา จูงทรัพย์ ปราบไตรจักร 52
D04 (2/5) 65410280 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์ ภมรกูล ปราบไตรจักร 52
D05 (2/5) 65410281 เด็กชายนรวิชญ์ ฑิฒฝั้ น ปราบไตรจักร 52
D06 (2/5) 65410282 เด็กชายรติวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ปราบไตรจักร 52
D07 (2/5) 65410283 นายเมธาสิทธิ์ ถ่ินจอม ปราบไตรจักร 52
D08 (2/5) 65410284 นายกฤติภูมิ เอมเอ่ียม ปราบไตรจักร 52
D09 (2/5) 65410285 เด็กชายรัชชานนท์ สมอุ่มจารย์ ปราบไตรจักร 52
D10 (2/5) 65410286 เด็กชายรพีภัทร ต่ายฝอย ปราบไตรจักร 52
D11 (2/5) 65410287 เด็กชายธทัีต กาญจนะประโชติ ปราบไตรจักร 52
D12 (2/5) 65410288 นางสาวอนงค์นาฎ อินทศรี ปราบไตรจักร 52
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E01 (3/5) 65410289 เด็กชายจิรายุ หาญแก้ว ปราบไตรจักร 52
E02 (3/5) 65410290 เด็กชายชวพล อัมรินทร์ ปราบไตรจักร 52
E03 (3/5) 65410291 เด็กหญิงญาณิศา หุ่นฉัตร ปราบไตรจักร 52
E04 (3/5) 65410292 เด็กชายภูวิช เขียวบุตร ปราบไตรจักร 52
E05 (3/5) 65410293 นายทัศนนันท์ นาคบุรี ปราบไตรจักร 52
E06 (3/5) 65410294 เด็กชายธนัชทัพพ์ ทองใบ ปราบไตรจักร 52
E07 (3/5) 65410295 เด็กชายภคิน เรืองขำา ปราบไตรจักร 52
E08 (3/5) 65410296 นายวรภพ รักษ์ขจีกุล ปราบไตรจักร 52
E09 (3/5) 65410297 เด็กชายธรีทัศน์ ทิมไทย ปราบไตรจักร 52
E10 (3/5) 65410298 นายวราเมธ ใจหวาน ปราบไตรจักร 52
E11 (3/5) 65410299 เด็กชายศุภวิชญ์ สุขกมลธรรม ปราบไตรจักร 52
E12 (3/5) 65410300 เด็กชายระพีพัชร ประเสริฐศรี ปราบไตรจักร 52
F01 (3/5) 65410301 นายอิศรา ศิลาเกษ ปราบไตรจักร 52
F02 (3/5) 65410302 นางสาวอภิชญา วงศ์สาริกิจ ปราบไตรจักร 52
F03 (3/5) 65410303 นายธนกฤต ราวิล ปราบไตรจักร 52
F04 (3/5) 65410304 นายธนกฤต ขำากรัด ปราบไตรจักร 52
F05 (3/5) 65410305 เด็กชายจิณณธรรม เย็นใจ ปราบไตรจักร 52
F06 (3/5) 65410306 นายภูมิพัฒน์ แสนสุข ปราบไตรจักร 52
F07 (3/5) 65410307 นายชนสรณ์ กาซัน ปราบไตรจักร 52
F08 (3/5) 65410308 นายศรวัสย์ ศรีสาคร ปราบไตรจักร 52
F09 (3/5) 65410309 นางสาวรมิดา ภู่ระย้า ปราบไตรจักร 52
F10 (3/5) 65410310 นายธนิสร แสนสมบัติ ปราบไตรจักร 52
F11 (3/5) 65410311 นายเมธวิญญ์ ศรีโพธิท์อง ปราบไตรจักร 52
F12 (3/5) 65410312 เด็กชายจีรานุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์ ปราบไตรจักร 52
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G01 (4/5) 65410313 เด็กชายวรชัย ตาลเยี่ยน ปราบไตรจักร 52
G02 (4/5) 65410314 นายศิรัสพล ตาวงค์ ปราบไตรจักร 52
G03 (4/5) 65410315 นายเจษฎากร ศรีสงคราม ปราบไตรจักร 52
G04 (4/5) 65410316 นายภูมิพัฒน์ สุทธมิณีรัตน์ ปราบไตรจักร 52
G05 (4/5) 65410317 เด็กชายณปรพนธ ์ บำารุงเขต ปราบไตรจักร 52
G06 (4/5) 65410318 เด็กชายธรีเมธ เปี่ ยมไหวพริบ ปราบไตรจักร 52
G07 (4/5) 65410319 นางสาวชนัญธชิา ปัญญาสงค์ ปราบไตรจักร 52
G08 (4/5) 65410320 เด็กหญิงชุติมา หงษ์เจริญไทย ปราบไตรจักร 52
G09 (4/5) 65410321 เด็กหญิงพิชญา ตันเจริญ ปราบไตรจักร 52
G10 (4/5) 65410322 เด็กหญิงปวีณ์กร บุตรเสงี่ยม ปราบไตรจักร 52
G11 (4/5) 65410323 นายพิชญะ ปานสุขสาร ปราบไตรจักร 52
G12 (4/5) 65410324 เด็กหญิงสุดท่ีรัก สวัสด์ินะที ปราบไตรจักร 52
H01 (4/5) 65410325 นางสาวศุภาพิชญ์ ยาทา ปราบไตรจักร 52
H02 (4/5) 65410326 เด็กหญิงวรันธร วานิชนาม ปราบไตรจักร 52
H03 (4/5) 65410327 นางสาวพัทธนันท์ พันธลุี ปราบไตรจักร 52
H04 (4/5) 65410328 นายแทนคุณ อิทธพิัทธดิ์ษย์กุล ปราบไตรจักร 52
H05 (4/5) 65410329 เด็กหญิงศตชณกมล สรรคพงษ์ ปราบไตรจักร 52
H06 (4/5) 65410330 เด็กหญิงธชักร อยู่เครือ ปราบไตรจักร 52
H07 (4/5) 65410331 นางสาวนภสร แท่นทอง ปราบไตรจักร 52
H08 (4/5) 65410332 นายธนวัฒน์ ศรีสุขพร้อม ปราบไตรจักร 52
H09 (4/5) 65410333 เด็กชายศักย์ศรณ์ แย้มธปู ปราบไตรจักร 52
H10 (4/5) 65410334 นายนราวิชญ์ มุ่นเชย ปราบไตรจักร 52
H11 (4/5) 65410335 เด็กชายจิราพัทธ์ พันธแ์ซง ปราบไตรจักร 52
H12 (4/5) 65410336 นางสาววนัชพร เกิดไชย ปราบไตรจักร 52
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I01 (5/5) 65410337 เด็กชายธนบดี มั่นเรืองศรี ปราบไตรจักร 52
I02 (5/5) 65410338 นายชยพล หัสแดง ปราบไตรจักร 52
I03 (5/5) 65410339 นายสิรวิชญ์ ม่วงศรี ปราบไตรจักร 52
I04 (5/5) 65410340 นายธรรศ เพ็ชรชนะ ปราบไตรจักร 52
I05 (5/5) 65410341 นางสาวธญัรดา น้ำาเงินสกุลมี ปราบไตรจักร 52
I06 (5/5) 65410342 เด็กหญิงปุญญิสา สืบสายอ่อน ปราบไตรจักร 52
I07 (5/5) 65410343 เด็กชายจิรัฎฐ์ เดชพงษ์ ปราบไตรจักร 52
I08 (5/5) 65410344 นางสาววริศรา โพธิศ์รี ปราบไตรจักร 52
I09 (5/5) 65410345 เด็กชายต้นกล้า ศรีบุรินทร์ ปราบไตรจักร 52
I10 (5/5) 65410346 นางสาวอนัญญา นวลทัด ปราบไตรจักร 52
I11 (5/5) 65410347 เด็กชายปฐวี รัตนเสถียร ปราบไตรจักร 52
I12 (5/5) 65410348 เด็กชายเสมา แสงบัว ปราบไตรจักร 52
J01 (5/5) 65410349 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พิมสิงห์ ปราบไตรจักร 52
J02 (5/5) 65410350 เด็กหญิงบัวบูชา สอนสุภาพ ปราบไตรจักร 52
J03 (5/5) 65410351 เด็กชายวชิรวิชญ์ หารลำายอง ปราบไตรจักร 52
J04 (5/5) 65410352 เด็กชายพิชญ์ แสงวิจิตร ปราบไตรจักร 52
J05 (5/5) 65410353 นางสาวรินรตา โสขุมา ปราบไตรจักร 52
J06 (5/5) 65410354 เด็กหญิงกัญญาภัค พัฒนดำารงกิจ ปราบไตรจักร 52
J07 (5/5) 65410355 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สังข์ทอง ปราบไตรจักร 52
J08 (5/5) 65410356 เด็กหญิงธญัจิรา นริศชาติ ปราบไตรจักร 52
J09 (5/5) 65410357 เด็กหญิงอินทุสุดา คงเมือง ปราบไตรจักร 52
J10 (5/5) 65410358 เด็กหญิงกชพร ดากรุง ปราบไตรจักร 52
J11 (5/5) 65410359 นางสาวนภสร ลีกีรติกุล ปราบไตรจักร 52
J12 (5/5) 65410360 เด็กหญิงกวิสรา โพธบิัติ ปราบไตรจักร 52
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A01 (1/5) 65410361 นายกิตติภูมิ นูสาสุวรรณ์ ปราบไตรจักร 22
A02 (1/5) 65410362 นายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร ปราบไตรจักร 22
A03 (1/5) 65410363 เด็กหญิงสุรัมภา ขานพรหม ปราบไตรจักร 22
A04 (1/5) 65410364 นางสาวณัชพร ศรีสุข ปราบไตรจักร 22
A05 (1/5) 65410365 เด็กหญิงสัญญ์สรา หมวกน่วม ปราบไตรจักร 22
A06 (1/5) 65410366 เด็กหญิงจุฑารักษ์ คงจริง ปราบไตรจักร 22
A07 (1/5) 65410367 เด็กหญิงนิรชา สุริยาวงษ์ ปราบไตรจักร 22
A08 (1/5) 65410368 นางสาวอรไพลิน ดีปัญญา ปราบไตรจักร 22
A09 (1/5) 65410369 นางสาวสุชานันท์ ยงวิบูลย์ภันท์ ปราบไตรจักร 22
A10 (1/5) 65410370 นางสาวนันท์นภัส ตรีทศบดี ปราบไตรจักร 22
A11 (1/5) 65410371 นางสาวกษิดี ถนัดพงษ์ ปราบไตรจักร 22
A12 (1/5) 65410372 นางสาวศวิตา นาคนายม ปราบไตรจักร 22
B01 (1/5) 65410373 เด็กหญิงธนาธร พรหมบุญ ปราบไตรจักร 22
B02 (1/5) 65410374 นางสาวณพิชญา ช่วยบำารุง ปราบไตรจักร 22
B03 (1/5) 65410375 เด็กหญิงสัตตกมล บุญส่ง ปราบไตรจักร 22
B04 (1/5) 65410376 นายสิรวิชญ์ วุฒิจิรัฐติิกาล ปราบไตรจักร 22
B05 (1/5) 65410377 เด็กหญิงพิมานันท์ อรุณผล ปราบไตรจักร 22
B06 (1/5) 65410378 นายกฤตภัค นริศราวุธ ปราบไตรจักร 22
B07 (1/5) 65410379 นางสาวปริญาภรณ์ ราชานุวัตร ปราบไตรจักร 22
B08 (1/5) 65410380 เด็กชายอภิณัฐ ทองอำาไพ ปราบไตรจักร 22
B09 (1/5) 65410381 เด็กหญิงกัญญาภัทร พงษ์พานิช ปราบไตรจักร 22
B10 (1/5) 65410382 นางสาวพัทธนันท์ ทาสุวรรณ ปราบไตรจักร 22
B11 (1/5) 65410383 นางสาวธาริณี บุญเรือง ปราบไตรจักร 22
B12 (1/5) 65410384 เด็กหญิงภัทรกานต์ เพชรบูรณ์ ปราบไตรจักร 22
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C01 (2/5) 65410385 นายกรีเพชร ศรีเพชร ปราบไตรจักร 22
C02 (2/5) 65410386 นางสาวบัณพร เสียงอ่อน ปราบไตรจักร 22
C03 (2/5) 65410387 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองริ้ว ปราบไตรจักร 22
C04 (2/5) 65410388 เด็กชายณัฏฐชัย ปอแก้ว ปราบไตรจักร 22
C05 (2/5) 65410389 นางสาวปณิสรา ดวงกำาเนิด ปราบไตรจักร 22
C06 (2/5) 65410390 นางสาวมณทกานต์ ส้มแก้ว ปราบไตรจักร 22
C07 (2/5) 65410391 นางสาวภคพร ติกะมาศ ปราบไตรจักร 22
C08 (2/5) 65410392 เด็กหญิงกัญญพัชร วงศ์คำาปัน ปราบไตรจักร 22
C09 (2/5) 65410393 นางสาวณภัทร   พลฉวี ปราบไตรจักร 22
C10 (2/5) 65410394 นางสาวศรัณยา ปันมา ปราบไตรจักร 22
C11 (2/5) 65410395 นางสาวอรปรียา รุ่งเจริญ ปราบไตรจักร 22
C12 (2/5) 65410396 เด็กชายนิติธร ธรีธรรมธาดา ปราบไตรจักร 22
D01 (2/5) 65410397 นางสาวดาราวดี ทรายใจ ปราบไตรจักร 22
D02 (2/5) 65410398 เด็กหญิงอภิชญา พิรุณไพศาล ปราบไตรจักร 22
D03 (2/5) 65410399 เด็กหญิงกมลนิตย์ ขำามี ปราบไตรจักร 22
D04 (2/5) 65410400 นายกฤติกร ยะกัน ปราบไตรจักร 22
D05 (2/5) 65410401 เด็กชายกฤตยชญ์ ลิ้มทอง ปราบไตรจักร 22
D06 (2/5) 65410402 นายเดโชชัย  คำามาฟุ่น ปราบไตรจักร 22
D07 (2/5) 65410403 เด็กชายนิธโิชติ อ่ิมแสง ปราบไตรจักร 22
D08 (2/5) 65410404 เด็กหญิงปาลิตา ประเสริฐสันติสุข ปราบไตรจักร 22
D09 (2/5) 65410405 เด็กชายนันทิพัฒน์ พุ่มทอง ปราบไตรจักร 22
D10 (2/5) 65410406 เด็กหญิงจิดาภา วัตต์มณี ปราบไตรจักร 22
D11 (2/5) 65410407 เด็กหญิงเจนจิรา แป้นพงษ์ ปราบไตรจักร 22
D12 (2/5) 65410408 นายภีมภวิษย์ สว่างเรืองศรี ปราบไตรจักร 22
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E01 (3/5) 65410409 เด็กชายธรีภัทร์ ระพิทย์พันธ์ ปราบไตรจักร 22
E02 (3/5) 65410410 นางสาวพลอยปภัส ทิโน ปราบไตรจักร 22
E03 (3/5) 65410411 เด็กหญิงสิริวิมล หลอมทอง ปราบไตรจักร 22
E04 (3/5) 65410412 เด็กหญิงพิมพกานต์ ธปูบูชา ปราบไตรจักร 22
E05 (3/5) 65410413 เด็กชายวรวัส มงคลรัตน์ ปราบไตรจักร 22
E06 (3/5) 65410414 เด็กชายวศิน แก้วมรกต ปราบไตรจักร 22
E07 (3/5) 65410415 เด็กหญิงนัจวา ฮิมสกุล ปราบไตรจักร 22
E08 (3/5) 65410416 นางสาวธนัญารักษ์ ด้วงเขียว ปราบไตรจักร 22
E09 (3/5) 65410417 นายวรวิทย์ พานิชเจริญทรัพย์ ปราบไตรจักร 22
E10 (3/5) 65410418 นายอชิรวิชญ์ พงษ์พรต ปราบไตรจักร 22
E11 (3/5) 65410419 เด็กชายเตชิต หิรัญรัตน์ ปราบไตรจักร 22
E12 (3/5) 65410420 เด็กชายสุษิระ แจ่มโพธิ์ ปราบไตรจักร 22
F01 (3/5) 65410421 เด็กชายจิราธปิ ตุ้ยดา ปราบไตรจักร 22
F02 (3/5) 65410422 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์ ได้วงษ์ ปราบไตรจักร 22
F03 (3/5) 65410423 นางสาวณัฐรดา ศรีสุริยะวรรณ ปราบไตรจักร 22
F04 (3/5) 65410424 เด็กชายวชิรวิทย์ เขี้ยวงา ปราบไตรจักร 22
F05 (3/5) 65410425 เด็กชายศิรสิทธ์ ฟูมั่น ปราบไตรจักร 22
F06 (3/5) 65410426 เด็กชายณฐพบ ศรียะวงษ์ ปราบไตรจักร 22
F07 (3/5) 65410427 นางสาวพิชยารักษ์ พิชัยณรงค์ ปราบไตรจักร 22
F08 (3/5) 65410428 นายธนพล เกสะวัฒนะ ปราบไตรจักร 22
F09 (3/5) 65410429 นางสาวนภัสธนันท์ ชรัลวรกรณ์ ปราบไตรจักร 22
F10 (3/5) 65410430 นางสาวอธติิยา ตองเต ปราบไตรจักร 22
F11 (3/5) 65410431 เด็กหญิงภัคประวีร์ อินทร์เอม ปราบไตรจักร 22
F12 (3/5) 65410432 เด็กหญิงชลดา สีเทียน ปราบไตรจักร 22
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G01 (4/5) 65410433 เด็กหญิงชญานิศ สุขราช ปราบไตรจักร 22
G02 (4/5) 65410434 นางสาววัชราภรณ์ ทวีสุข ปราบไตรจักร 22
G03 (4/5) 65410435 นางสาวอิสริยา อุปคำา ปราบไตรจักร 22
G04 (4/5) 65410436 เด็กหญิงพีระญาณ์ นิ่มนวล ปราบไตรจักร 22
G05 (4/5) 65410437 เด็กหญิงปุณยภา เทมียะโก ปราบไตรจักร 22
G06 (4/5) 65410438 นายชโนทัย สีใจ ปราบไตรจักร 22
G07 (4/5) 65410439 นายพุฒินนทน์ แก่นไม้หอม ปราบไตรจักร 22
G08 (4/5) 65410440 เด็กหญิงพิมพกานต์ ไพรสณฑ์ ปราบไตรจักร 22
G09 (4/5) 65410441 นางสาววีร์ สุรศักด์ิสิทธชิัย ปราบไตรจักร 22
G10 (4/5) 65410442 นางสาวนุชชาพร ยารังษี ปราบไตรจักร 22
G11 (4/5) 65410443 นางสาวนภัสวรรณ มหาสัตย์ ปราบไตรจักร 22
G12 (4/5) 65410444 นางสาวชินชิน อภิวงค์ ปราบไตรจักร 22
H01 (4/5) 65410445 นายคุณภัทร สุริยา ปราบไตรจักร 22
H02 (4/5) 65410446 นางสาวพิมพ์วลัญช์ สิงห์ทอง ปราบไตรจักร 22
H03 (4/5) 65410447 เด็กหญิงพัชราภา ธรรมรูปา ปราบไตรจักร 22
H04 (4/5) 65410448 นางสาวสุชานุช คงแก้ว ปราบไตรจักร 22
H05 (4/5) 65410449 เด็กหญิงสุพัสสรา สินไพบูลย์ ปราบไตรจักร 22
H06 (4/5) 65410450 เด็กหญิงธญัธร ธปูมงคล ปราบไตรจักร 22
H07 (4/5) 65410451 นางสาววรกานต์ โมรีรัตน์ ปราบไตรจักร 22
H08 (4/5) 65410452 เด็กหญิงญาณิศร เซ่งอ้ัน ปราบไตรจักร 22
H09 (4/5) 65410453 นายวรรณวีร์ โทรักษา ปราบไตรจักร 22
H10 (4/5) 65410454 เด็กหญิงณปภัช ประทุมศิริ ปราบไตรจักร 22
H11 (4/5) 65410455 เด็กชายชัยธชั ตันประวัติ ปราบไตรจักร 22
H12 (4/5) 65410456 เด็กชายธทัีต ศาลติกุลนุการ ปราบไตรจักร 22
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I01 (5/5) 65410457 เด็กชายเตชัส  เตมีย์ ปราบไตรจักร 22
I02 (5/5) 65410458 นางสาวสุพรรษา แก้วโสภณ ปราบไตรจักร 22
I03 (5/5) 65410459 เด็กหญิงกรกนก เทียนศรี ปราบไตรจักร 22
I04 (5/5) 65410460 เด็กหญิงกชพร พรมเเสง ปราบไตรจักร 22
I05 (5/5) 65410461 นางสาวชาลิศา เพ็งศิริ ปราบไตรจักร 22
I06 (5/5) 65410462 เด็กหญิงณัฐกมล บุญประเสริฐ ปราบไตรจักร 22
I07 (5/5) 65410463 นายพชรพล แก้วเพชร ปราบไตรจักร 22
I08 (5/5) 65410464 เด็กชายพงษ์พิชญ์ งามวงษ์ ปราบไตรจักร 22
I09 (5/5) 65410465 เด็กชายธชักร อ่อนศิลา ปราบไตรจักร 22
I10 (5/5) 65410466 เด็กชายพสิษฐ์ พรหมจันทร์ ปราบไตรจักร 22
I11 (5/5) 65410467 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์ ไชยมั่นคง ปราบไตรจักร 22
I12 (5/5) 65410468 เด็กหญิงชาคริยา ศรีสุข ปราบไตรจักร 22
J01 (5/5) 65410469 นางสาวปพิชชา แก้วดี ปราบไตรจักร 22
J02 (5/5) 65410470 เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพย์พิมาน ปราบไตรจักร 22
J03 (5/5) 65410471 เด็กหญิงภัฐธาริยา ศิริพัฒน์พงศ์พร ปราบไตรจักร 22
J04 (5/5) 65410472 เด็กชายภูริณัฐ จงอ้ิว ปราบไตรจักร 22
J05 (5/5) 65410473 นายอานนท์ รัตนพรพิรุฬห์ ปราบไตรจักร 22
J06 (5/5) 65410474 เด็กชายกิตตนัน เร็วอุไร ปราบไตรจักร 22
J07 (5/5) 65410475 เด็กหญิงเพียงพอ พงษ์เสือ ปราบไตรจักร 22
J08 (5/5) 65410476 เด็กหญิงขวัญข้าว สงวนทรัพย์ ปราบไตรจักร 22
J09 (5/5) 65410477 นางสาวกัญญาวีย์ บุญประภา ปราบไตรจักร 22
J10 (5/5) 65410478 นางสาวกัญญาภัค รุ่งเรือง ปราบไตรจักร 22
J11 (5/5) 65410479 เด็กหญิงปิยธดิา ครองสิน ปราบไตรจักร 22
J12 (5/5) 65410480 เด็กชายภูริณัฐ ทานะมัย ปราบไตรจักร 22
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A01 (1/5) 65410481 เด็กหญิงฐติิพร เดชอุ้ม ปราบไตรจักร 42
A02 (1/5) 65410482 เด็กหญิงเมธาวดี ยามา ปราบไตรจักร 42
A03 (1/5) 65410483 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ เจริญพันธพ์ิทักษ์ ปราบไตรจักร 42
A04 (1/5) 65410484 เด็กหญิงณภัทร ศักด์ิเดชากุล ปราบไตรจักร 42
A05 (1/5) 65410485 นางสาวทิพยาภัสสร์ กันตา ปราบไตรจักร 42
A06 (1/5) 65410486 เด็กหญิงภัทรพร รสฉ่ำา ปราบไตรจักร 42
A07 (1/5) 65410487 เด็กหญิงปาณิสรา ใจกล่ำา ปราบไตรจักร 42
A08 (1/5) 65410488 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีสัตย์ซื่อ ปราบไตรจักร 42
A09 (1/5) 65410489 เด็กชายสิรภัทร โสภณบุญวัฒน์ ปราบไตรจักร 42
A10 (1/5) 65410490 เด็กชายศักรภพน์ สุขประเสริฐ ปราบไตรจักร 42
A11 (1/5) 65410491 เด็กชายณัฐกิตต์ิ นิลรัตน์ ปราบไตรจักร 42
A12 (1/5) 65410492 เด็กหญิงนิศารัตน์ หวนจิตร ปราบไตรจักร 42
B01 (1/5) 65410493 เด็กหญิงฌิชชนก พูลบางยุง ปราบไตรจักร 42
B02 (1/5) 65410494 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ เรี่ยมจำาปา ปราบไตรจักร 42
B03 (1/5) 65410495 เด็กหญิงพลินีย์ เพิ่มทวี ปราบไตรจักร 42
B04 (1/5) 65410496 เด็กชายอเนชา ดานะ ปราบไตรจักร 42
B05 (1/5) 65410497 นางสาวนิชาภา บัวเทศ ปราบไตรจักร 42
B06 (1/5) 65410498 เด็กชายพิสิษฐ์ สุวรรณเจริญ ปราบไตรจักร 42
B07 (1/5) 65410499 นายพิสุทธิศ์ักด์ิ โพธิเ์นียม ปราบไตรจักร 42
B08 (1/5) 65410500 เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ มีบ้านหลวง ปราบไตรจักร 42
B09 (1/5) 65410501 นายพสิษฐ์ ภู่ภัทรกุล ปราบไตรจักร 42
B10 (1/5) 65410502 เด็กหญิงบันฑิตาพร นันทิใจ ปราบไตรจักร 42
B11 (1/5) 65410503 เด็กชายธนกฤต ธนพงศ์ภูวดล ปราบไตรจักร 42
B12 (1/5) 65410504 เด็กหญิงลวิตรา แปงเสน ปราบไตรจักร 42
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C01 (2/5) 65410505 เด็กหญิงสุขพอเพียง ฟักนาค ปราบไตรจักร 42
C02 (2/5) 65410506 นางสาวกิตติยานันท์ จันทร์ศร ปราบไตรจักร 42
C03 (2/5) 65410507 เด็กชายปันนวิท บัวแย้ม ปราบไตรจักร 42
C04 (2/5) 65410508 นายชนัญญู สีตลพฤกษ์ ปราบไตรจักร 42
C05 (2/5) 65410509 เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่นุ่น ปราบไตรจักร 42
C06 (2/5) 65410510 เด็กหญิงวชิราภรน์ ทองอินทร์ ปราบไตรจักร 42
C07 (2/5) 65410511 เด็กหญิงวัชราภรน์ ทองอินทร์ ปราบไตรจักร 42
C08 (2/5) 65410512 เด็กหญิงชนาภา อินสุวรรณ ปราบไตรจักร 42
C09 (2/5) 65410513 นางสาวกัลยากร สุวรรณทอง ปราบไตรจักร 42
C10 (2/5) 65410514 นางสาวปวริศา ขุนโชติ ปราบไตรจักร 42
C11 (2/5) 65410515 เด็กหญิงประติมากร ทองทิน ปราบไตรจักร 42
C12 (2/5) 65410516 นางสาวศิรินภา มานิตย์วงศ์ ปราบไตรจักร 42
D01 (2/5) 65410517 นางสาวกุณฑลี ศรีเจริญ ปราบไตรจักร 42
D02 (2/5) 65410518 นางสาวอชิรญา อยู่สำาลี ปราบไตรจักร 42
D03 (2/5) 65410519 นายพชร เลิศสุวรรณสิทธิ์ ปราบไตรจักร 42
D04 (2/5) 65410520 นางสาวพัสกร สนิกวาที ปราบไตรจักร 42
D05 (2/5) 65410521 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวบาง ปราบไตรจักร 42
D06 (2/5) 65410522 นางสาวภัควลัญช์ ทัพทวี ปราบไตรจักร 42
D07 (2/5) 65410523 นางสาววรัชยา บุญกล้า ปราบไตรจักร 42
D08 (2/5) 65410524 นายนันทิพัฒน์ รอดเจริญศักด์ิ ปราบไตรจักร 42
D09 (2/5) 65410525 นางสาวชนัญชิดา แตงขุด ปราบไตรจักร 42
D10 (2/5) 65410526 เด็กหญิงนันท์นภัส ตันติวัฒน์ ปราบไตรจักร 42
D11 (2/5) 65410527 นายจิราธวิรรธน์ สุขคุ้ม ปราบไตรจักร 42
D12 (2/5) 65410528 นางสาวสิราวรรณ บุญชู ปราบไตรจักร 42
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E01 (3/5) 65410529 เด็กหญิงปวริศา ตรีวงศ์ ปราบไตรจักร 42
E02 (3/5) 65410530 เด็กหญิงวรวลัญช์ ภู่สอน ปราบไตรจักร 42
E03 (3/5) 65410531 เด็กหญิงศศิรประภา สุ่มงาม ปราบไตรจักร 42
E04 (3/5) 65410532 นางสาวฐติิภัค ชัชชวลิตสกุล ปราบไตรจักร 42
E05 (3/5) 65410533 เด็กหญิงเบญญทิพย์ ส้มทอง ปราบไตรจักร 42
E06 (3/5) 65410534 นางสาวปาณิสรา เซ่งง่าย ปราบไตรจักร 42
E07 (3/5) 65410535 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญยืน ปราบไตรจักร 42
E08 (3/5) 65410536 เด็กชายอุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์ ปราบไตรจักร 42
E09 (3/5) 65410537 เด็กหญิงกัลยกร สุทธมิาศ ปราบไตรจักร 42
E10 (3/5) 65410538 เด็กหญิงอัฐภิญญา อุนะพำานัก ปราบไตรจักร 42
E11 (3/5) 65410539 เด็กหญิงมีนาดา บัวผัน ปราบไตรจักร 42
E12 (3/5) 65410540 เด็กหญิงณรญา ศิโรทศ ปราบไตรจักร 42
F01 (3/5) 65410541 เด็กชายจิรภัทร ชุนณวงษ์ ปราบไตรจักร 42
F02 (3/5) 65410542 นางสาวณัฐธดิา ว่องการไถ ปราบไตรจักร 42
F03 (3/5) 65410543 เด็กหญิงศรินทร์ประภา ลี้ภัยรัตน์ ปราบไตรจักร 42
F04 (3/5) 65410544 นางสาวอิสริณฌาม์ ภัทรหลาบเลิศบุญ ปราบไตรจักร 42
F05 (3/5) 65410545 เด็กหญิงธนิดา เปี่ ยมวัชระ ปราบไตรจักร 42
F06 (3/5) 65410546 เด็กหญิงปทิตตา ศุภจิตรานันท์ ปราบไตรจักร 42
F07 (3/5) 65410547 นางสาวทิพาอิชฌน์ ศักด์ิบูรณาเพชร ปราบไตรจักร 42
F08 (3/5) 65410548 เด็กหญิงศุภสุตา เสมอราช ปราบไตรจักร 42
F09 (3/5) 65410549 เด็กชายนันทกานต์ สังขนันท์ ปราบไตรจักร 42
F10 (3/5) 65410550 เด็กชายธนโชติ ทองโชติ ปราบไตรจักร 42
F11 (3/5) 65410551 นางสาวชัชชวนันทร์ คอนแก้ว ปราบไตรจักร 42
F12 (3/5) 65410552 นายพิทยุตม์ จันทรสูรย์ ปราบไตรจักร 42
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G01 (4/5) 65410553 เด็กหญิงชัญญา อินรัญ ปราบไตรจักร 42
G02 (4/5) 65410554 นางสาวกัญญพัตร์ คลังเพ็ชร์ ปราบไตรจักร 42
G03 (4/5) 65410555 เด็กชายชิติพัทธ์ อัดโดดดร ปราบไตรจักร 42
G04 (4/5) 65410556 เด็กหญิงอัญชิษฐา จินตวง ปราบไตรจักร 42
G05 (4/5) 65410557 นางสาวรัตนาภรณ์ เรเรือง ปราบไตรจักร 42
G06 (4/5) 65410558 นางสาวณภัทร จงภักดี ปราบไตรจักร 42
G07 (4/5) 65410559 เด็กชายธนวิชญ์ ชัยดา ปราบไตรจักร 42
G08 (4/5) 65410560 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทับทิม ปราบไตรจักร 42
G09 (4/5) 65410561 นายภูศณะ มานัสนนท์ ปราบไตรจักร 42
G10 (4/5) 65410562 เด็กชายศิริพัชร แก้วเพ็ง ปราบไตรจักร 42
G11 (4/5) 65410563 เด็กหญิงวรรณวิสา แย้มกมล ปราบไตรจักร 42
G12 (4/5) 65410564 เด็กชายภูดิศ ไสยวุฒิ ปราบไตรจักร 42
H01 (4/5) 65410565 นางสาวกัญญาณัฐ พุ่มพวง ปราบไตรจักร 42
H02 (4/5) 65410566 นางสาววริษา มณีธรรม ปราบไตรจักร 42
H03 (4/5) 65410567 นางสาวกวินธดิา กันทอง ปราบไตรจักร 42
H04 (4/5) 65410568 เด็กชายภูริณัฐ พลูทอง ปราบไตรจักร 42
H05 (4/5) 65410569 เด็กหญิงฐติารีย์ พุ่มคนสิน ปราบไตรจักร 42
H06 (4/5) 65410570 เด็กหญิงรัญชิดา สีหราช ปราบไตรจักร 42
H07 (4/5) 65410571 นายปุณยวิชญ์ ปั้ นเพ็ง ปราบไตรจักร 42
H08 (4/5) 65410572 นางสาวสุวิชญา สอนราช ปราบไตรจักร 42
H09 (4/5) 65410573 นายวิษณุสรรค์ ปันทวาย ปราบไตรจักร 42
H10 (4/5) 65410574 เด็กหญิงณัฐกฤตา คลังเพชร ปราบไตรจักร 42
H11 (4/5) 65410575 เด็กชายชนาธปิ แช่มอนันต์ ปราบไตรจักร 42
H12 (4/5) 65410576 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ รอดกำาเนิด ปราบไตรจักร 42
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I01 (5/5) 65410577 เด็กหญิงขวัญข้าว อินทร์ขำาวงค์ ปราบไตรจักร 42
I02 (5/5) 65410578 เด็กชายนิธศิ รัศมี ปราบไตรจักร 42
I03 (5/5) 65410579 เด็กชายชินภัทร สิงห์ลอ ปราบไตรจักร 42
I04 (5/5) 65410580 เด็กหญิงสุภาวดี ศศิวิมลกาล ปราบไตรจักร 42
I05 (5/5) 65410581 นางสาวปรียาธรณ์ โชติทรัพย์ ปราบไตรจักร 42
I06 (5/5) 65410582 นายณฐนนท์ นาคะประเสริฐ ปราบไตรจักร 42
I07 (5/5) 65410583 นางสาวณัฐณิชา หย่ำาวิลัย ปราบไตรจักร 42
I08 (5/5) 65410584 เด็กหญิงณปภา สุรภักดี ปราบไตรจักร 42
I09 (5/5) 65410585 เด็กหญิงภัทรจิรัตน์ เพ็ชรวิจิตร ปราบไตรจักร 42
I10 (5/5) 65410586 เด็กหญิงอนัญญา หิรัญญลาวัลย์ ปราบไตรจักร 42
I11 (5/5) 65410587 เด็กหญิงชญาดาภรณ์ ปันแก้ว ปราบไตรจักร 42
I12 (5/5) 65410588 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พุทละ ปราบไตรจักร 42
J01 (5/5) 65410589 นางสาวณัฎฐช์ญาภา อินทะศร ปราบไตรจักร 42
J02 (5/5) 65410590 เด็กชายพชร จันทร์สุขวงค์ ปราบไตรจักร 42
J03 (5/5) 65410591 เด็กชายกฤษฏ์ิพัฒน์ บุตรโยธี ปราบไตรจักร 42
J04 (5/5) 65410592 เด็กหญิงพนิตพิชา โพธิศ์รี ปราบไตรจักร 42
J05 (5/5) 65410593 นางสาวพัทธานันท์ เกียรติพงษ์พันธ์ ปราบไตรจักร 42
J06 (5/5) 65410594 นางสาววริศรา โมคศักด์ิ ปราบไตรจักร 42
J07 (5/5) 65410595 เด็กชายศุภฤกษ์ อินทสระ ปราบไตรจักร 42
J08 (5/5) 65410596 เด็กหญิงกีรติญา วนะชีวิน ปราบไตรจักร 42
J09 (5/5) 65410597 เด็กหญิงศศิกร ปกครอง ปราบไตรจักร 42
J10 (5/5) 65410598 นายเธยีรธญัญ เธยีรชัยพงษ์ ปราบไตรจักร 42
J11 (5/5) 65410599 เด็กชายหิรัญณภาคย์ รุทธศิริ ปราบไตรจักร 42
J12 (5/5) 65410600 นางสาวกัลย์สุดา ปานแย้ม ปราบไตรจักร 42
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A01 (1/5) 65410601 เด็กชายธรีโชติ คำานาง ปราบไตรจักร 62
A02 (1/5) 65410602 เด็กหญิงณัฐณิชา อ่างบุญตา ปราบไตรจักร 62
A03 (1/5) 65410603 นายจิรภัทร ปัตตะแวว ปราบไตรจักร 62
A04 (1/5) 65410604 เด็กหญิงบัวชมพู กองกันภัย ปราบไตรจักร 62
A05 (1/5) 65410605 เด็กชายปวรปรัชญ์ สุ่มเจริญ ปราบไตรจักร 62
A06 (1/5) 65410606 นางสาวพรรณวรัศม์ รัตนะบรรจงการ ปราบไตรจักร 62
A07 (1/5) 65410607 นางสาวศลิษา ทองชาติ ปราบไตรจักร 62
A08 (1/5) 65410608 นายภศวัฒน์ เอนกพงษ์ ปราบไตรจักร 62
A09 (1/5) 65410609 นายภศวีร์  เอนกพงษ์ ปราบไตรจักร 62
A10 (1/5) 65410610 เด็กชายภูรีภัทร เปรมปรี ปราบไตรจักร 62
A11 (1/5) 65410611 นายชยานนท์ ศรีมณฑา ปราบไตรจักร 62
A12 (1/5) 65410612 เด็กหญิงอริศรา โสพัน ปราบไตรจักร 62
B01 (1/5) 65410613 เด็กชายปวริศว์ ดอนดีไพร ปราบไตรจักร 62
B02 (1/5) 65410614 นางสาวนภัสสร ชูประสิทธิ์ ปราบไตรจักร 62
B03 (1/5) 65410615 เด็กหญิงลิปิการ์ พงศ์ศิริวรรณ ปราบไตรจักร 62
B04 (1/5) 65410616 เด็กชายธนกร สุวรรณนาค ปราบไตรจักร 62
B05 (1/5) 65410617 เด็กหญิงประภาพัชร เถาวัลย์ ปราบไตรจักร 62
B06 (1/5) 65410618 เด็กหญิงจิรภิญญา พลสุภี ปราบไตรจักร 62
B07 (1/5) 65410619 เด็กหญิงไอศิมา ชะนะโชติ ปราบไตรจักร 62
B08 (1/5) 65410620 เด็กหญิงธญัวรัตม์ แย้มกสิกร ปราบไตรจักร 62
B09 (1/5) 65410621 เด็กหญิงรินรสา บุณโยประการ ปราบไตรจักร 62
B10 (1/5) 65410622 เด็กหญิงธนภรณ์ เอมใจ ปราบไตรจักร 62
B11 (1/5) 65410623 นางสาวภิญญดา วิเศษคำา ปราบไตรจักร 62
B12 (1/5) 65410624 เด็กชายภาณุพงศ์ เกิดทรัพย์ ปราบไตรจักร 62
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C01 (2/5) 65410625 นายอริยพงษ์ เชื้อสุวรรณ์ ปราบไตรจักร 62
C02 (2/5) 65410626 นางสาวกานต์ธดิา อินโต ปราบไตรจักร 62
C03 (2/5) 65410627 เด็กหญิงกอบกูล โฮมจัตุรัส ปราบไตรจักร 62
C04 (2/5) 65410628 เด็กชายวิริทธิช์ัย เทพพิทักษ์ ปราบไตรจักร 62
C05 (2/5) 65410629 เด็กหญิงสิทธกิา เกตุทิพย์ ปราบไตรจักร 62
C06 (2/5) 65410630 เด็กชายคณัตถ์ คุณาวุฒิตระกูล ปราบไตรจักร 62
C07 (2/5) 65410631 นางสาวอริสา คาร์ลสัน ปราบไตรจักร 62
C08 (2/5) 65410632 นางสาวสุกัญญา อุดมรักษ์ ปราบไตรจักร 62
C09 (2/5) 65410633 นางสาวกรชนก คุ้มรักษา ปราบไตรจักร 62
C10 (2/5) 65410634 เด็กชายธนกร เพ็ชรพงศ์ ปราบไตรจักร 62
C11 (2/5) 65410635 เด็กชายธชัพล สงวนสุข ปราบไตรจักร 62
C12 (2/5) 65410636 นางสาวทยานันท์ เทียนอำาไพ ปราบไตรจักร 62
D01 (2/5) 65410637 เด็กหญิงจิณห์จุฑา หอมมาก ปราบไตรจักร 62
D02 (2/5) 65410638 นางสาวณัฏฐริกา เรืองฤทธิเ์ดช ปราบไตรจักร 62
D03 (2/5) 65410639 นายธนกฤต ประสิทธิวิ์เศษ ปราบไตรจักร 62
D04 (2/5) 65410640 นายเสฎฐวุฒิ เเก้วจินดา ปราบไตรจักร 62
D05 (2/5) 65410641 นางสาวพรรณปพร ดอกแก้ว ปราบไตรจักร 62
D06 (2/5) 65410642 นางสาวนลินทิพย์ ชานุวัตร ปราบไตรจักร 62
D07 (2/5) 65410643 นางสาวณัฐวีณ์กร มาลา ปราบไตรจักร 62
D08 (2/5) 65410644 เด็กหญิงเขมจิรา ศรีพงศ์ธรพิบูล ปราบไตรจักร 62
D09 (2/5) 65410645 นางสาวรุ่งไพลิน มั่งค่ัง ปราบไตรจักร 62
D10 (2/5) 65410646 เด็กหญิงณิชาภา ฉันทวรางค์ ปราบไตรจักร 62
D11 (2/5) 65410647 นางสาวณัฐกาญจน์ จ๋ิวปัญญา ปราบไตรจักร 62
D12 (2/5) 65410648 เด็กหญิงอริสา สังทอง ปราบไตรจักร 62
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E01 (3/5) 65410649 นางสาวปณาลี เจริญผล ปราบไตรจักร 62
E02 (3/5) 65410650 เด็กหญิงตมิสา ทองนาค ปราบไตรจักร 62
E03 (3/5) 65410651 นางสาวคณภรณ์ ภูทรัพย์ ปราบไตรจักร 62
E04 (3/5) 65410652 นายณัฐพงษ์ ทิพพาหา ปราบไตรจักร 62
E05 (3/5) 65410653 นายพงศกร วงศ์โดยหวัง ปราบไตรจักร 62
E06 (3/5) 65410654 เด็กหญิงวิภาวี วิเศษ ปราบไตรจักร 62
E07 (3/5) 65410655 เด็กหญิงวรกมล พุ่มแฟง ปราบไตรจักร 62
E08 (3/5) 65410656 นางสาวบุษยมาศ ดอนพิมพา ปราบไตรจักร 62
E09 (3/5) 65410657 นางสาวนันท์นพิน งี้หลี ปราบไตรจักร 62
E10 (3/5) 65410658 เด็กหญิงนิพาพร โพธิส์วรรค์ ปราบไตรจักร 62
E11 (3/5) 65410659 นางสาวขวัญสกุล ไชยโย ปราบไตรจักร 62
E12 (3/5) 65410660 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต เตชะสืบ ปราบไตรจักร 62
F01 (3/5) 65410661 เด็กหญิงณัชชา เดชชุษณะนาถ ปราบไตรจักร 62
F02 (3/5) 65410662 นายภูมรพี บรรจบ ปราบไตรจักร 62
F03 (3/5) 65410663 เด็กหญิงชนัญญา ปกจ่ัน ปราบไตรจักร 62
F04 (3/5) 65410664 นายภากร พึ่งพันธ์ุ ปราบไตรจักร 62
F05 (3/5) 65410665 นายพงศกร เจ้ือยแจ้ว ปราบไตรจักร 62
F06 (3/5) 65410666 นางสาวปัญญารัตน์ ทัสสกุลพนิช ปราบไตรจักร 62
F07 (3/5) 65410667 นายรัฐชาติ คำาคุณเมือง ปราบไตรจักร 62
F08 (3/5) 65410668 เด็กชายจิรเดช คงเกตุ ปราบไตรจักร 62
F09 (3/5) 65410669 เด็กหญิงภัทรธดิา อ่ำาคูณ ปราบไตรจักร 62
F10 (3/5) 65410670 เด็กหญิงปาณิสรา ประสิทธิน์ราพันธุ์ ปราบไตรจักร 62
F11 (3/5) 65410671 นายวีรภัทร สุขใจ ปราบไตรจักร 62
F12 (3/5) 65410672 เด็กหญิงอนันตญา ก้อนสัมฤทธิ์ ปราบไตรจักร 62
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G01 (4/5) 65410673 เด็กหญิงศิโรรัตน์ จบแล้ว ปราบไตรจักร 62
G02 (4/5) 65410674 นางสาวสุพิชญา อุตสาหปัน ปราบไตรจักร 62
G03 (4/5) 65410675 เด็กชายชัยภัทร แก้วนิล ปราบไตรจักร 62
G04 (4/5) 65410676 เด็กชายโสภณวิชญ์ กิตติธงโสภณ ปราบไตรจักร 62
G05 (4/5) 65410677 นางสาวดุสฎี อินสัน ปราบไตรจักร 62
G06 (4/5) 65410678 เด็กชายคมกฤษณ์ เกตุสงคราม ปราบไตรจักร 62
G07 (4/5) 65410679 นางสาวพิชาภัค ทองสุทธิ์ ปราบไตรจักร 62
G08 (4/5) 65410680 นางสาวภัคจิรา ทองสุทธิ์ ปราบไตรจักร 62
G09 (4/5) 65410681 นางสาวภัทรวิจิตรา กล่ำาเจริญ ปราบไตรจักร 62
G10 (4/5) 65410682 เด็กหญิงจิรชิตา สีรัง ปราบไตรจักร 62
G11 (4/5) 65410683 นางสาวลภัสรดา มีเพียร ปราบไตรจักร 62
G12 (4/5) 65410684 เด็กหญิงสุชัญญานุช ขัตติ ปราบไตรจักร 62
H01 (4/5) 65410685 เด็กหญิงกานต์สินี วิกรมประสิทธิ ปราบไตรจักร 62
H02 (4/5) 65410686 เด็กหญิงธนภรณ์ หอมขจร ปราบไตรจักร 62
H03 (4/5) 65410687 นายจิรวัฒน์ ปิ่นรัตน์ ปราบไตรจักร 62
H04 (4/5) 65410688 เด็กหญิงธนกาญจน์ นาวา ปราบไตรจักร 62
H05 (4/5) 65410689 นางสาวอัญมณี พฤฒิวรกุลชัย ปราบไตรจักร 62
H06 (4/5) 65410690 นายธรีภัทร์ เพ็งวัน ปราบไตรจักร 62
H07 (4/5) 65410691 นายปรเมศวร์ ปานเกษม ปราบไตรจักร 62
H08 (4/5) 65410692 นายสิรภัทร โรจนพันธุ์ ปราบไตรจักร 62
H09 (4/5) 65410693 เด็กชายปฐพี เจริญศิลป์ ปราบไตรจักร 62
H10 (4/5) 65410694 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์ คุ้มอักษร ปราบไตรจักร 62
H11 (4/5) 65410695 นายปฐพี อินจ่าย ปราบไตรจักร 62
H12 (4/5) 65410696 นางสาวสุขพชรภรณ์ ทองพรม ปราบไตรจักร 62
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ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นมสกลุ หอ้งสอบ

I01 (5/5) 65410697 นายเตชินท์ มั่นจีระ ปราบไตรจักร 62
I02 (5/5) 65410698 นางสาวชยิสรา พุ่มจีน ปราบไตรจักร 62
I03 (5/5) 65410699 นางสาวกวินธดิา ลินติดต่อ ปราบไตรจักร 62
I04 (5/5) 65410700 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญเสือ ปราบไตรจักร 62
I05 (5/5) 65410701 เด็กชายวชิระ เจือจาน ปราบไตรจักร 62
I06 (5/5) 65410702 นางสาวธมีาพร ทองเจริญ ปราบไตรจักร 62
I07 (5/5) 65410703 นายพิชัยอาสา เดชอ่ิม ปราบไตรจักร 62
I08 (5/5) 65410704 นางสาวจ๊าด ละออง 

มัดเดอเเลน
เฟสซารด์ ปราบไตรจักร 62

I09 (5/5) 65410705 นายศุภกร มูลคำา ปราบไตรจักร 62
I10 (5/5) 65410706 นางสาวพิชญา เพิ่มพูลวัฒนะกุล ปราบไตรจักร 62
I11 (5/5) 65410707 นางสาวอชิรญาณ์ แก้วสอน ปราบไตรจักร 62
I12 (5/5) 65410708 นางสาววริทธิน์ันท์ วันทองสุข ปราบไตรจักร 62
J01 (5/5) 65410709 นายธนาติภู จีนหน่อ ปราบไตรจักร 62
J02 (5/5) 65410710 นางสาวนันท์นภัส ทองดี ปราบไตรจักร 62
J03 (5/5) 65410711 นายนิธศิ สุขเกษม ปราบไตรจักร 62
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