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ภาคปกติ

ภาคภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

1

ด.ช.กรรธศรณ หอพัตราภรณ (อันดับที่ 1)

41

ด.ญ.จิดาภา ทรงเงินดี

1

ด.ช.ทฤนห กาญจนะวสิต (อันดับที่ 1)

2

ด.ญ.พิม เสริมศักดิ์ศศิธร (อันดับที่ 3)

42

ด.ญ.ชญานิษฐ ยรรยงยุทธ

2

ด.ช.ชนภัทร กีรติเชาวนากุล (อันดับที่ 2)

3

ด.ช.เขมวิศว ศิริวงศ

43

ด.ญ.ชนกนันท ติรกนกสถิตย

3

ด.ช.ณัฐพิสิษฐ โลจนวณิช

4

ด.ช.ไกรภูมิ เกิดทิพย

44

ด.ญ.ชยิสรา สกุลคู

4

ด.ช.ธีร ตรีสิริเกษม

5

ด.ช.กฤตวัฒน พิรเวชสกุล

45

ด.ญ.ชัชชญา กรุดพันธ

5

ด.ช.ประกฤษฎิ์ ธีรพิศุทธิ์

6

ด.ช.กฤตวัฒน สุขบท

46

ด.ญ.ณดา นนทปทมะดุลย

6

ด.ช.ภากร วิภาตวิทย

7

ด.ช.กฤษฎิ์ ทองหุน

47

ด.ญ.ณภสร หรรษจารุพันธ

7

ด.ช.รัชชานนท เอกสมบัติชัย

8

ด.ช.ชานน เศรษฐประณัยน

48

ด.ญ.ณัฎฐปวีณ งามปยะกุล

8

ด.ช.ศรัณย พูลกระจาง

9

ด.ช.ณธรณ เตชศรีสุธี

49

ด.ญ.ณัฐณิชา สุขประวิทย

9

ด.ญ.ชนัยชนม สมิทธิลีลา

10 ด.ช.ณภัทร นิลประดับ

50

ด.ญ.ณัฐภัทร อินทรชุมนุม

10

ด.ญ.ฐานิตา วงศอภิชาติ

11 ด.ช.ณัฐวีร อรุณเรืองศิริเลิศ

51

ด.ญ.ณิชกานต พานิชเกษม

11

ด.ญ.ฐิตา ประกายรุงทอง

12 ด.ช.เดช เลิศสุมิตรกุล

52

ด.ญ.ธัญพิชชา คําจิ่ม

12

ด.ญ.ณัชชา ตันติเวชกุล

13 ด.ช.ตรัย อาวุโสสกุล

53

ด.ญ.นภัสนันท ตันสุริยวงษ

13

ด.ญ.ธนนันท ตัณฑเสถียร

14

54

ด.ญ.นวพร อรุณวัฒนามงคล

14

ด.ญ.ธิษณา เกียรติศิริขจร

15 ด.ช.ธนทัต รัชตะวรรณ

55

ด.ญ.ปณิดา ลิขสิทธิ์ศุภการ

15

ด.ญ.นภสร แสงทองศรีกมล

16 ด.ช.ธนวัตร รัชตะวรรณ

56

ด.ญ.ปรียารัชฎ หง

16

ด.ญ.พรธีรา ศรีชนะ

17

ด.ช.นันทพงษ จักรเครือ

57

ด.ญ.ปุณยวีร ประมวลเจริญกิจ

17

ด.ญ.พิชญสิณี ปฐมกุลมัย

18 ด.ช.นิติบดี วิลัญชอารยะ

58

ด.ญ.พรไพลิน วันคา

18

ด.ญ.วารินทร นันทวดีพิศาล

19 ด.ช.ปณิธาน นิยมเสน

59

ด.ญ.พรภัสสร เรืองวิโรจนกุล

19

ด.ญ.ศุภากร ศุภพินิจชัย

20 ด.ช.ปุญระพี ประกิจ

60

ด.ญ.พิชชากร สุรียชัยนิรันดร

20

ด.ญ.สาริศา ทองฤทธิ์

21 ด.ช.ปุณญภัส สินปญญาเลิศ

61

ด.ญ.พิชญา พัวพิพัฒน

21

ด.ญ.สิริกร อัศวนิก

22

62

ด.ญ.พิมพภัทรี สุวิวัฒนภาดล

22

ด.ญ.สิริยากร วัฒนเพ็ญไพบูลย

23 ด.ช.พงศธัช ทั่งหิรัญ

63

ด.ญ.พิมพมาดา แจมกระจาย

23

ด.ญ.อรณัฐ ลาภโรจนไพบูลย

24 ด.ช.พงศศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล

64

ด.ญ.ภัณสิรกา วณิชประภา

24

ด.ช.รัญชน ประสพรัตน (สํารองอันดับ 4)

25 ด.ช.พัทธนันท ธนาวัศวพันธ

65

ด.ญ.ภัททวดี อัศวนันท

25

ด.ช.ฉัฐมโชติ เลสะเวช

26 ด.ช.ภูมิ มีประเสริฐสกุล

66

ด.ญ.ภัทรียา วิทยานานันท

27 ด.ช.ภูริญ สุขพณิชนันท

67

ด.ญ.ภูริชญา เหลาจําเริญ

28 ด.ช.วงศวรัณ จิระธนาวงษ

68

ด.ญ.ลัลนา เลี้ยงเจริญ

29

ด.ช.วสุ พรหมอินทร

69

ด.ญ.วริยา สุวรรณละออง

30 ด.ช.ศุภกร จรจันทึก

70

ด.ญ.วิมลิน คุณประคัลภ

31 ด.ช.สภารัฐ บุญประเสริฐ

71

ด.ญ.ศรุดา พรหมอินทร

32

72

ด.ญ.ศิรภัสสร ฉายประเสริฐกุล

33 ด.ช.สหดล ศุภลักษณเมธา

73

ด.ญ.ศุภาพิชญ สุขะวนวัฒน

34

ด.ช.สาริศ ธนาโสภณ

74

ด.ญ.สุพิชญา พ.จานุพิบูล

35

ด.ช.สิรวิชญ ขันธรักษวงศ

75

ด.ญ.สุณัฎฐา การวิชา

36 ด.ช.สุชาครีย เสนารักษ

76

ด.ญ.อธิชา ธนาดิเรก

37

ด.ช.อันดามัน เลขวัต

77

ด.ญ.อิสราพร อังคนาพร

38

ด.ญ.กานตพิชชา สิวาภิรมยรัตน

78

ด.ช.ณัฐวัฒน เลาหนราทิพย (สํารองอันดับ 3)

39

ด.ญ.กานตสินี ภัทรพนาวัน

79

ด.ญ.ณัชชา เกตุชัยมงคล (สํารองอันดับ 7)

ด.ช.ธนโชติ โรจนประเสริฐ

ด.ช.พงศธนิต พิศาลบุตร

ด.ช.สรวิชญ พันธรัตนมงคล

40 ด.ญ.กุสุมา สุรมณฑล

