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A01 (1/5) 65420001 เด็กชายธนัท ทองภูสวรรค์ ปราบไตรจักร 53
A02 (1/5) 65420002 เด็กชายวรานนท์ แก้ววังน้ำา ปราบไตรจักร 53
A03 (1/5) 65420003 เด็กหญิงปุณยนุช ปาละมะ ปราบไตรจักร 53
A04 (1/5) 65420004 เด็กหญิงกัญญ์ไปรยา จงภัทรทรัพย์ ปราบไตรจักร 53
A05 (1/5) 65420005 เด็กชายพชรพล ทิพย์สุวรรณ ปราบไตรจักร 53
A06 (1/5) 65420006 เด็กชายปองคุณ ไชยาเผือก ปราบไตรจักร 53
A07 (1/5) 65420007 นางสาวประสิฏา มาตุรงค์พิทักษ์ ปราบไตรจักร 53
A08 (1/5) 65420008 เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทะคุณ ปราบไตรจักร 53
A09 (1/5) 65420009 เด็กหญิงณัฐรดา ปากันทะ ปราบไตรจักร 53
A10 (1/5) 65420010 เด็กหญิงณภัทร นกคล้าย ปราบไตรจักร 53
A11 (1/5) 65420011 นางสาวรติมา เธยีรสิทธพิร ปราบไตรจักร 53
A12 (1/5) 65420012 นายกันตภณ อริยสุกริม ปราบไตรจักร 53
B01 (1/5) 65420013 นายพิชาญ์พล เอียดสังข์ ปราบไตรจักร 53
B02 (1/5) 65420014 นางสาวธนพร เฮือนคำา ปราบไตรจักร 53
B03 (1/5) 65420015 เด็กชายวิชญ์พล บุญเพ็ง ปราบไตรจักร 53
B04 (1/5) 65420016 นายวชิรวิชญ์ ศรีพานิช ปราบไตรจักร 53
B05 (1/5) 65420017 เด็กหญิงไอรินทร์ วสาอังศุนิตย์ ปราบไตรจักร 53
B06 (1/5) 65420018 นางสาวปพัชญา วรวิเศษกุล ปราบไตรจักร 53
B07 (1/5) 65420019 นายกันตธรี์ ยิ้มยวน ปราบไตรจักร 53
B08 (1/5) 65420020 เด็กหญิงรดา สุขสา ปราบไตรจักร 53
B09 (1/5) 65420021 เด็กหญิงณัฐชศรณ์ บุญก่อน ปราบไตรจักร 53
B10 (1/5) 65420022 นางสาวสุพัตรา หล่อพัฒนากุล ปราบไตรจักร 53
B11 (1/5) 65420023 นางสาวพิชญาภา สมยาโรน ปราบไตรจักร 53
B12 (1/5) 65420024 นายปิติกร จึงสำาเร็จการ ปราบไตรจักร 53
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C01 (2/5) 65420025 เด็กหญิงภัทรธดิา บำารุงศรี ปราบไตรจักร 53
C02 (2/5) 65420026 เด็กชายสิปปกร บุญช่วย ปราบไตรจักร 53
C03 (2/5) 65420027 นางสาวสุธาวดี ไชยเพชร ปราบไตรจักร 53
C04 (2/5) 65420028 นางสาวณฐมน พันธธ์ญักิจ ปราบไตรจักร 53
C05 (2/5) 65420029 นางสาวณชญาดา โชตินันท์ ปราบไตรจักร 53
C06 (2/5) 65420030 นางสาวกัลยรัตน์ เสือบึงพร้าว ปราบไตรจักร 53
C07 (2/5) 65420031 นางสาวอัญมณี ธรีะภิญญา ปราบไตรจักร 53
C08 (2/5) 65420032 เด็กหญิงภัทรนันท์ ชาวงค์ศรี ปราบไตรจักร 53
C09 (2/5) 65420033 นายจิตติพัฒน์ วรรณรัตน์ ปราบไตรจักร 53
C10 (2/5) 65420034 เด็กชายสิราวิชย์ เอ่ียมสกุล ปราบไตรจักร 53
C11 (2/5) 65420035 เด็กชายวรกานต์ บัวอ่ิมพันธ์ ปราบไตรจักร 53
C12 (2/5) 65420036 นายพัชรางกูร สอนราช ปราบไตรจักร 53
D01 (2/5) 65420037 เด็กชายสันติภาพ ชีพธำารง ปราบไตรจักร 53
D02 (2/5) 65420038 เด็กชายกฤตเมธ เคาไวยกุล ปราบไตรจักร 53
D03 (2/5) 65420039 เด็กชายญาณเทพ นิ่มปากน้ำา ปราบไตรจักร 53
D04 (2/5) 65420040 เด็กชายอนพรรษ เหลืองตระกูล ปราบไตรจักร 53
D05 (2/5) 65420041 นางสาวเบญชญา พุ่มโพธิ์ ปราบไตรจักร 53
D06 (2/5) 65420042 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ รัตนศฤงคาร ปราบไตรจักร 53
D07 (2/5) 65420043 นายประวีร์ ศิระวงษ์ ปราบไตรจักร 53
D08 (2/5) 65420044 นางสาวรัตน์ศิรินทร์ พานิชพันธุ์ ปราบไตรจักร 53
D09 (2/5) 65420045 นาย เสฏฐวิทย์ อินศีชื่น ปราบไตรจักร 53
D10 (2/5) 65420046 เด็กชายอำาพันยุทธ์ ใจบุญ ปราบไตรจักร 53
D11 (2/5) 65420047 เด็กหญิงชาลิสา ชัยสุนทรโยธนิ ปราบไตรจักร 53
D12 (2/5) 65420048 เด็กหญิงเกสรีญา เกตุอินทร์ ปราบไตรจักร 53
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E01 (3/5) 65420049 นายวสุวัฒน์ สุริยชัยพรอุดม ปราบไตรจักร 53
E02 (3/5) 65420050 นางสาวธนัย์ชนก แสงสีดา ปราบไตรจักร 53
E03 (3/5) 65420051 เด็กหญิงศิริภัสสร สวัสด์ิสิริเดช ปราบไตรจักร 53
E04 (3/5) 65420052 เด็กหญิงศุภานัน กังอนันต์ ปราบไตรจักร 53
E05 (3/5) 65420053 เด็กหญิงกลางใจ สงศิลาวัต ปราบไตรจักร 53
E06 (3/5) 65420054 เด็กหญิงชัญญากานต์ บุรพพงษานนท์ ปราบไตรจักร 53
E07 (3/5) 65420055 เด็กหญิงชนัญญา ชัยวิชิต ปราบไตรจักร 53
E08 (3/5) 65420056 เด็กหญิงลภัสรดา สังข์ทอง ปราบไตรจักร 53
E09 (3/5) 65420057 นางสาวศิรินภา ไชยพิเดช ปราบไตรจักร 53
E10 (3/5) 65420058 เด็กหญิงผ่องมนัส พัฒนพิมล ปราบไตรจักร 53
E11 (3/5) 65420059 เด็กหญิงสุธานันท์ เทพทองดี ปราบไตรจักร 53
E12 (3/5) 65420060 นายวรวิช ภวะโชติ ปราบไตรจักร 53
F01 (3/5) 65420061 เด็กชายธญัพิสิษฐ์ ป้อมสมบูรณ์ ปราบไตรจักร 53
F02 (3/5) 65420062 เด็กหญิง.ญาณิศา ม่วงน้อย ปราบไตรจักร 53
F03 (3/5) 65420063 นายเจษฎา งาคชสาร ปราบไตรจักร 53
F04 (3/5) 65420064 นายนภัสกร ช่วยเกื้อ ปราบไตรจักร 53
F05 (3/5) 65420065 เด็กหญิงวรพรรณ วงแยง ปราบไตรจักร 53
F06 (3/5) 65420066 นายธนัช แซงราชา ปราบไตรจักร 53
F07 (3/5) 65420067 นายเจริญชัย พนาสถิตกุล ปราบไตรจักร 53
F08 (3/5) 65420068 เด็กหญิงวริยาภรณ์ เกตุด้วง ปราบไตรจักร 53
F09 (3/5) 65420069 นางสาวนริศรา จันต๊ะรังษี ปราบไตรจักร 53
F10 (3/5) 65420070 นายเกียรติศักด์ิ เอ้ียงหมี ปราบไตรจักร 53
F11 (3/5) 65420071 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถมทอง ปราบไตรจักร 53
F12 (3/5) 65420072 เด็กชายเมธสั ทัดเทียม ปราบไตรจักร 53
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G01 (4/5) 65420073 นายปุญญพัฒน์ ดำารงค์พงษ์พันธุ์ ปราบไตรจักร 53
G02 (4/5) 65420074 นางสาวรักษิณา เคลือบสูงเนิน ปราบไตรจักร 53
G03 (4/5) 65420075 เด็กชายเมธวิชญ์ จงมีความสุข ปราบไตรจักร 53
G04 (4/5) 65420076 เด็กหญิงกันต์กมน นพพันธ์ ปราบไตรจักร 53
G05 (4/5) 65420077 เด็กชายรชณกร สิงห์โทราช ปราบไตรจักร 53
G06 (4/5) 65420078 เด็กหญิงกุลนันทน์ ประดิษฐข์ำา ปราบไตรจักร 53
G07 (4/5) 65420079 เด็กชายอัครชัย สุดใจ ปราบไตรจักร 53
G08 (4/5) 65420080 นายธรีภัทร ชำานาญวิทย์ ปราบไตรจักร 53
G09 (4/5) 65420081 เด็กหญิงเบญญาภา โพธิพ์รหม ปราบไตรจักร 53
G10 (4/5) 65420082 เด็กหญิงปกิตตา พิทักษ์ทิม ปราบไตรจักร 53
G11 (4/5) 65420083 เด็กหญิงพิมพ์พิศา อุดทาคำา ปราบไตรจักร 53
G12 (4/5) 65420084 นายอินทัช สุธนะดิลก ปราบไตรจักร 53
H01 (4/5) 65420085 เด็กชายกฤตนัย ทีดี ปราบไตรจักร 53
H02 (4/5) 65420086 เด็กชายภาสกร พวกน้อย ปราบไตรจักร 53
H03 (4/5) 65420087 เด็กชายพุฒิพงศ์ สงวนทรัพย์ ปราบไตรจักร 53
H04 (4/5) 65420088 นายปภังกร จินาพรรณ์ ปราบไตรจักร 53
H05 (4/5) 65420089 เด็กชายตวัฒน์วงศ์ กาญจนะ ปราบไตรจักร 53
H06 (4/5) 65420090 เด็กหญิงกฤษญา เกษศิลป์ ปราบไตรจักร 53
H07 (4/5) 65420091 เด็กหญิงพิชชาอร ทองสาคู ปราบไตรจักร 53
H08 (4/5) 65420092 เด็กชายพงศกร สุริยาภาส ปราบไตรจักร 53
H09 (4/5) 65420093 เด็กหญิงเอ้ือการย์ จวนอาจ ปราบไตรจักร 53
H10 (4/5) 65420094 เด็กหญิงณัฐกฤตา ออมสิน ปราบไตรจักร 53
H11 (4/5) 65420095 นางสาวธรรมสรณ์ ทับทิมแดง ปราบไตรจักร 53
H12 (4/5) 65420096 นายเนติธร เสนารินทร์ ปราบไตรจักร 53
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I01 (5/5) 65420097 เด็กชายโสภณวิชญ์ โยเหลา ปราบไตรจักร 53
I02 (5/5) 65420098 เด็กหญิงณัฐณิชา เลิศเกียรติคุณ ปราบไตรจักร 53
I03 (5/5) 65420099 เด็กหญิงมัชฌิมา นวธรรมาภรณ์ ปราบไตรจักร 53
I04 (5/5) 65420100 นางสาวณัชชา วงศ์น้อย ปราบไตรจักร 53
I05 (5/5) 65420101 นายภัทรพล ศรีสอาด ปราบไตรจักร 53
I06 (5/5) 65420102 นางสาววีรินทร์ แก้วใส ปราบไตรจักร 53
I07 (5/5) 65420103 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชาญการีย์ ปราบไตรจักร 53
I08 (5/5) 65420104 เด็กหญิงนัทธมน อุปฮาด ปราบไตรจักร 53
I09 (5/5) 65420105 นายวสุพล ชัยอ่อน ปราบไตรจักร 53
I10 (5/5) 65420106 เด็กหญิงภูภิภรณ์ แก้วหล้า ปราบไตรจักร 53
I11 (5/5) 65420107 เด็กหญิงครองขวัญ ทับทิมแสง ปราบไตรจักร 53
I12 (5/5) 65420108 นางสาวปาณิสรา เชื้อปู่คง ปราบไตรจักร 53
J01 (5/5) 65420109 เด็กชายศุภโชค หอมนวน ปราบไตรจักร 53
J02 (5/5) 65420110 เด็กชายปมุต บูรณโชคไพศาล ปราบไตรจักร 53
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