
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ ขาด ลา มาสาย

1 ด.ช. กฤตญชญ์ นากุมา ม.4 จอง

2 ด.ช. จักรพงษ์ เสริฐเลิศ ม.4 จอง

3 5710100 ด.ช. ปณวฒัน์ นาสิงหท์อง ม.3/4 ไม่ได้จอง

4 5710238 ด.ช. กวนิภพ กรมวดี ม.3/5 เพิม่ใหม่

5 ด.ช. อธบิดี ถารัตน์ ม.4 จองขออยู่กับ นร.ใหม่

6 5610325 ด.ช. บญุยวฒัน์ อนันทวรรณ ม.4 ไม่ได้จอง

7 ด.ช. ปญุวภิทัร์ เทะซึกะ ม.4 จอง

8 ด.ช. พรุิณเมตต์ กวา้งสวาสด์ิ ม.4 จอง

9 ด.ช. ภมูินทร์ สมบรูณ์ ม.4 จอง

10 ด.ช. ภชูิต ภเูพง็ใจ ม.4 จอง

11 ด.ช. ณัฐนนท์ โชติมานนท์ ม.4 จอง

12 ด.ช. กันตินันท์ รินทอง ม.4 จอง

13 ด.ช. เส้นตรง แสนวา ม.4 จอง

14 ด.ช. ปราบริปู บญุเจริญ ม.4 จอง

15 ด.ช. คมกฤษ ลอมโฮม ม.4 จอง

16 ด.ช. ธรีภทัร์ หลงมาดี ม.4 จอง

17 ด.ช. วภิษูติ ถามูลเลศ ม.4 จอง

18 ด.ช. อุกฤษฎ์ ศรีละคุณ ม.4 จอง
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19 ด.ช. เอกอนันต์ มัยคุณอุปถัมภ์ ม.4 จอง

20 ด.ช. รพี จันทะวงค์ ม.4 จอง

21 ด.ช. กฤษนันท์ สีลาโคตร ม.4 จอง

22 ด.ช. พชร พลอยทบัทมิ ม.4 จอง

23 ด.ช. ฐิติภมูิ ขัณฑ์ชลา ม.4 จอง

24 ด.ช. ธนภทัร ทพิศรีราช ม.4 จอง

25 ด.ช. กฤตยชญ์ หว้ยทราย ม.4 จอง

26 ด.ช. ยชวชิญ์ ดอนเหนือ ม.4 จอง

27 5610334 ด.ช. ฐปนนท์ สุวรรณลี ม.4 ไม่ได้จอง

28 5610192 ด.ช. ชลสิทธิ์ ปรึกไธสง ม.4 ไม่ได้จอง

29 5610226 ด.ช. สรวศิ สิทธสิาร ม.4 ไม่ได้จอง

30 5610242 ด.ช. พงศกร ประยงค์รัตน์ ม.4 ไม่ได้จอง

31 นาย สิรวชิณ์ ภแูปง้ ม.5/9 ไม่ได้จอง

32 นาย วชัริศ ข าจินดา ม.5/9 ไม่ได้จอง

33 5510322 ด.ช. กฤษฎา บรรจโรจน์ ม.5 ไม่ได้จอง

33 ด.ช. ธรีะยุทธ บปุะเท ม.3/5 จอง
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34 ด.ช. กานต์ วชัระอุดมกุล ม.3/2 จอง

35 ด.ช. คณิศร ศรีโคตร ม.3/6 จอง

36 ด.ช. พลฤน พรพนม ม.3/5 จอง

37 ด.ช. พพิฒันพงษ์ ภารพนัธ์ ม.3/5 จอง

38 ด.ช. ปฐวี จงเทพ ม.3/2 จอง

39 ด.ช. กันฑ์พฒัน์ ศิริขันธแ์สง ม.3/4 จอง

40 ด.ช. เฉลิมศรี ศิริขันธแ์สง ม.1 summer

41 ด.ช. พฒิุพงศ์ แก้วภา ม.3/4 จอง

42 ด.ช. คุณานันท์ เศิกศิริ ม.3/5 จอง

43 ด.ช. ทนุเตมีย์ ต้ังเติมศักด์ิ ม.3/3 จอง

44 ด.ช. ธนโชติ กัลยกฤต ม.3/5 จอง

45 ด.ช. ชัยณัฐ ศรีขัดเค้า ม.3/3 จอง

46 ด.ช. ธนกฤต สัตยารังสรรค์ ม.3/3 จอง

47 ด.ช. ศุภกฤต ละดาวลัย์ ม.3/3 จอง

48 ด.ช. แทนกาย เหล่าลุมพกุ ม.3/3 จอง

49 ด.ช. อภสิิทธิ์ รัตนศรี ม.3/5 จอง

50 ด.ช. ชนัญญู ภอู่อนศรี ม.3/4 จอง

51 ด.ช. ศิริวฒัน์ จันทร์เก ม.3/4 จอง

52 ด.ช. ปณวตัร สิมมา ม.3/4 จอง

53 ด.ช. อนาวณิ นนลือชา ม.3/3 จอง

54 ด.ช. ปรัตถกร หอมหวล ม.3/5 จอง
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55 ด.ช. ภมูิภทัร พรหมเมืองขวา ม.3/6 จอง

56 ด.ช. ภษูณะ พวงศรีเคน ม.3/1 จอง

57 ด.ช. กษดิิศ ศรีกงพลี ม.3/5 จอง

58 ด.ช. สิทธโิชค แพงจันทร์ศรี ม.3/1 จอง

59 ด.ช. ศุภวฒัน์ นัยวฒัน์ ม.3/5 จอง

60 ด.ช. ธนภทัร เอกตาแสง ม.3/5 จอง

61 ด.ช. ศักดิธชั ลาภบญุเร่ือง ม.3/2 จอง

62 ด.ช. วศิวะ ศิริสินธวุนิช ม.3/1 จอง

63 ด.ช. พชธกร รัตนแสง ม.2/5 จอง

64 ด.ช. สุพรรณวชิญ์ ภสูมปอง ม.2/5 จอง
65 ด.ช. กฤษดา รุ่งพฒันาชัยกุย ม.3/1 ไม่ได้จอง

66 5710227 ด.ช. พทิยา สุวรรณามังกร ม.3/4 ไม่ได้จอง
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