
ฟุตบอลช่วงช้ันที ่2 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์รังสรรค ์  เกิดนอ้ย 

รหัสนักเรียน ช่ือ - สกลุ ระดับ/ห้อง ชนิดกฬีา 

27350 เดก็ชายธนบดี                ทองคง ป.4/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29890 เดก็ชายธรรมนูญ           เชียงกะเสม ป.5/8 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

27820 เดก็ชายธีรภทัร             ขวญัมีชยัชนะ ป.5/8 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26428 เดก็ชายชวลัวทิย           กล่อมดี ป.5/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26431 เดก็ชายภทัรกร             ทองเหลา ป.5/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26637 เดก็ชายปรากานต ์        อ่อนส าอาง ป.5/8 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26373 เดก็ชายพฒันเ์ชษฐ์       นิมิตตานนท ์ ป.5/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

30215 เดก็ชายตินณ์                นาคพงษ ์ ป.5/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

30048 เดก็ชายศศิธ์ธา              แกว้กลม ป.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26415 เดก็ชายนนัทธนชั        สุดสาคร ป.5/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29917 เดก็ชายธนภณ             เสาวพนัธ์พิสุทธ์ิ ป.5/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26511 เดก็ชายวชิรวชิญ ์        เหลืองไตรวงศ ์ ป.5/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29344 เดก็ชายกรณฐัฏ ์          คคนางค ์ ป.5/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26046 เดก็ชายวริทธ์ิ              ธนสมบติั ป.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

30092 เดก็ชายภูริเดช             จนัวงศ ์ ป.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25697 เดก็ชายชวลัวชิญ ์       ช่างผาสุก ป.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29411 เดก็ชายภากร              มุ่นพลาย ป.6/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29522 เดก็ชายกษิด์ิเดช         พึ่งสุวรรณ ป.6/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25521 เดก็ชายอภิวฒัน์          อุลปาทร ป.6/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25541 เดก็ชายปุญญพฒัน ์    เสือพนัธ์ ป.6/3 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29110 เดก็ชายปณพ             โสภณธนะคุปต ์ ป.6/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25511 เดก็ชายจินตวฒัน์       เจริญไทยทวี ป.6/1 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

29378 เดก็ชายศิวกร             คงคลา้ย ป.6/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 



ฟุตบอลช่วงช้ันที ่3 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์ศกัด์ิศิริ   ด าดี 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

24577 เดก็ชายธนดล           พึ่งพกั ม.3/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

30161 เดก็ชายธนพล          ภู่ระยา้ ม.3/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22827 เดก็ชายสุรชชัพงศภ์รณ์ มากสุวรรณ ม.3/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27562 เดก็ชายธนวชิญ ์      ตั้งเผา่ศกัด์ิ ม.2B ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

24985 เดก็ชายพีรภาส        ข าหาญ ม.1/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22872 เดก็ชายอรุช             เพลิดโฉม ม.3/1 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27759 เดก็ชายกญัจน์         แซ่เฮง้ ม.3/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

26123 เดก็ชายปิยะวฒัน ์   กลุวงษ ์ ม.3/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27857 เดก็ชายณรัฏฐกร      เขมสิริรัตน์ ม.2/2 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27021 เดก็ชายภูผา             ซอศรีสาคร ม.2B ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23036 เดก็ชายฐิติพฒัน ์      มณฑา ม.3/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23013 เดก็ชายศุภกร           วงัตาล ม.3/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23056 เดก็ชายเมธาสิทธ์ิ      เก้ือกลู ม.3/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

26957 เดก็ชายนนทกานต ์  สร้อยสน ม.3/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

28332 เดก็ชายชวนิ             แซ่จ่ิง ม.3/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

28342 เดก็ชายวศิน            วจิิตรเจริญวงศ ์ ม.3/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27541 เดก็ชายธนวฒัน์      อุดมเวชสกลุ ม.3/3 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22777 เดก็ชายรชต            วงศส์วา่งธรรม ม.3/3 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

27538 เดก็ชายธนวฒัน์      โสภกัดี ม.3/3 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

28392 เดก็ชายกาจบณัฑิต  ศุภนคร ม.3/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

28512 เดก็ชายธีรภทัร์        หวงัอีน ม.3/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22909 เดก็ชายธนภสัสร์     แผว่ฒันโรจน์ ม.3/8 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23097 เดก็ชายธีรภทัร        พอนอ่วม ม.3/1 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 



ฟุตบอลช่วงช้ันที ่4 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์อภิชาต สมคัรธญัญกิจ 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

21272 นายศิวพิชญ ์           ศิริยอดมงคล ม.5/1 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

20426 นายณฐัธญั              ธนฤดีพร ม.6/A ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21147 นายวทนัย ์              ประพฤทธิวงศ ์ ม.5/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21269 นายศดิศ                  ลอ้ปิติผล ม.5/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

26839 นายวรัญชยั             สุทธิพนัธ์ ม.5/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21233 นายพีรพฒัน ์           จ๋ายพงษ ์ ม.5/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

29180 นายณฐัพงศ ์            ทองวไิล ม.2/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21319 นายเจมส์                 หลิว ม.5/B ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

25898 นายธีระภทัร           สาริขา ม.6/4 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

25918 นายอลงกรณ์          บวัไขย ม.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

20592 นายธนนัชยั            ประเสริฐเมธ ม.6/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

28465 นายอคัรพนธ์         หง้เขียบ ม.6/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

20554 นายกิตติชยั            เลิศมงคล ม.6/8 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

20544 นายชุติพนธ์           คงวรีะประดิษฐ ์ ม.6/B ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

27596 นายคณากร           ภคัวนัต ์ ม.4/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

28350 ด.ช.กิตติธชั           หล่อสมบูรณ์ ม.3/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21260 นายเสฏฐนนัท ์     จัน่อุไร ม.5/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

25942 นายจิรชาติ            ชาญเชาวนก์ลู ม.6/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

28410 นายชนะภทัร        แซ่จ่ิง ม.6/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

28457 นายธีรวทิย ์         พานทอง ม.6/7 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

22102 นายภากร             ศิริใจสมบุญ ม.4/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21978 ด.ช.ชญานนท ์     วฒันกลุ ม.4/6 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

28390 ด.ช.ณฐรัชต ์        ตนัติวงษ ์ ม.3/5 ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 



บาสเกตบอล ช่วงช้ันที ่2 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์วนัชาติ  บ ารุงภกัดี 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

25448 ด.ช.ณฐันนัท ์        ธิติวรนนัท ์ ป.6/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25553 ด.ช.ณฐัพงษ ์        ภกัดีวบูิลย ์ ป.6/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25564 ด.ช.ภวนนท ์        เตียวทองธนา ป.6/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25484 ด.ช.ฐานิส            สโรชธ ารง ป.6/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

27770 ด.ช.กิตติศกัด์ิ       วรรณวสูิตร ป.6/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25659 ด.ช.ภูริทตั            นิวฒันกาญจนา ป.6/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25446 ด.ช.จารุกิตต์ิ         กรกมลวนิช ป.6/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25584 ด.ช.สหรัช            ศรีพรมค า ป.6/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25445 ด.ช.จิรพสั            เครือเทพ ป.6/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25482 ด.ช.ธนะพฒัน ์    บุญญโภคินพิศุทธ์ ป.6/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25687 ด.ช.ตะวนั           ก่ิงแกว้ ป.6/5 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25439 ด.ช.ภทัรกฤช      สิริกนัตโชติ ป.6A บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

25465 ด.ช.ฉตัรดนยั      ตั้งประเสริฐ ป.6B บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

26368 ด.ช.ฐิติวชัร์         จาง ป.6B บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 

30177 ด.ช.กมลชยั         แซ่หลี ป.6/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



บาสเกตบอล ช่วงช้ันที ่3 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์กอ้งพิภพ   เปล่งข า 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

28301 ด.ช.ฑีมากร         เมืองนิล ม.1/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

29160 ด.ช.ธนวชิญ ์       อู่ตะเภา ม.2/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

29942 ด.ช.ภคัวนิท ์       ดวงมณี ม.1/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23919 ด.ช.ทินภทัร        พวงศรี ม.2/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

24006 ด.ช.ณฐันนัท ์      ค  าภกัดี ม.2/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22983 ด.ช.กฤติกร         สุขศรี ม.3/5 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

25049 ด.ช.แอนโทน่ี     จัน่เอ่ียม ม.1/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

28344 ด.ช.วนัชยั           เรืองราช ม.3/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

30188 ด.ช.ณฐักิตต ์      สัจจวโิส ม.2/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

23607 ด.ช.ปัญญวฒัน์   ธนรัตนภิ์นนัท ์ ม.2/A บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

30192 ด.ช.บุญญฤทธ์ิ    จุลบุตร ม.3/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

26721 ด.ช.ศุภากร          วรพฒันกลุ  ม.3/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

22733 ด.ช.นิภทัร์           เลาหพรทรัพย ์ ม.3/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

30193 ด.ช.เจตพฒัน ์     พรมจนัทร์ ม.3/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 

30186 ด.ช.วราษิตร์       งอมสงดั ม.1/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



บาสเกตบอล ช่วงช้ันที ่4 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มิสวรรณา  จิรพลานุรักษ/์ มิสรัตนาภรณ์  ล้ิมทุติเนตร 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

21788 นายอมร              ชาตรีรัตน ์ ม.4/3 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

30199 นายอภิวชิญ ์        ภาวรนนัท ์ ม.4/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

29339 นายวรวชิ             กิยแพทย ์ ม.4/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21180 นายพีรวชิญ ์        สุทธาธาร ม.5/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

30128 นายธีธชั               ศรีทองรุ่ง ม.4/7 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

30198 นายศรุต               บณัฑุกลุ  ม.4/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

29369 นายมณฑพ์งษ ์    สงวนวงศ ์ ม.5/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

29224 นายชลทรัพย ์      วศิววรุิฬห์ ม.5/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

24051 นายภูวนตัถ ์         สุขพรรณพิมพ ์ ม.4/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21840 นายสาริณ            รุ่งเกียรติวงศ ์ ม.4/5 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

30144 นายเจตพนัธ์        ศิริสุภาทรัพย ์ ม.5/6 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

30197 นายภูวริทธ์ิ          ตั้งโนนสูง ม.4/8 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21902 นายบารมี             เทอดเผา่พงศ ์ ม.4/1 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21230 นายณฐัชนน        เทียมหงษ ์ ม.5/4 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 

21165 นายศิริศกัด์ิ         พรพนัธพ์ฒันะกลุ ม.5/2 บาสเกตบอล ช่วงชั้นท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบดมนิตัน 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์สมชาย  โสรัจจาภินนัท ์/ มาสเตอร์ธนิต  สังขเ์อม 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

25606 เดก็ชายชยางกรู        ไทรทรัพยณ์รงค ์ ป.6/7 แบดมินตนั 

26512 เดก็ชายชิษณุพงศ ์     ครองเมือง ป.4/7 แบดมินตนั 

23633 เดก็ชายอดิศกัด์ิ       ประเสริฐเพชรมณี ม.2/3 แบดมินตนั 

25363 เดก็ชายนพสิทธ์ิ        เจ๊กจนัทึก ม.2/5 แบดมินตนั 

24797 เดก็ชายพุฒิพงศ ์       กล่อมดี ม.1/3 แบดมินตนั 

21471 นายศิรชชั                 นทีกลุเจริญ ม.5/7 แบดมินตนั 

20549 นายปิติ                     ลีลาสินเจริญ ม.6/A แบดมินตนั 

29206 นายคมสัน                สุขสม ม.5/5 แบดมินตนั 

27854 เดก็หญิงภทรภร       กลุมาตร์ ม.1/7 แบดมินตนั 

24026 เดก็หญิงมชัฌิมา       ผลศรีนาค ม.2/5 แบดมินตนั 

27594 นางสาวพรนิชภสัสร์    โชคชลวฒัน ์ ม.4/7 แบดมินตนั 

26781 นางสาวสัณห์ฤทยั     สะเริญรัมย ์ ม.5/8 แบดมินตนั 

27132 เดก็หญิงพิมพช์นก    สุทธิวริิยะกลุ ป.4/7 แบดมินตนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทเบิลเทนนิส 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์ชูชาติ   บุญพราหมณ์ / มาสเตอร์ธนนัต ์พภิพผล 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

26748 เดก็ชายธญัพฒัน์     เนตรประเสริฐชยั ป.5/3 เทเบิลเทนนิส 

26336 เดก็ชายกฤตพฒัน์   พิทกัษพ์รสิน ป.5/B เทเบิลเทนนิส 

25467 เดก็ชายธรรมนิตย ์  ไชยภทัรสุทธิกลุ ป.6/4 เทเบิลเทนนิส 

24778 เดก็ชายบุญสรัล       เจนจวบจิตร ม.1/3 เทเบิลเทนนิส 

24810 เดก็ชายณฐัดนยั       ศรีธรรม ม.1/8 เทเบิลเทนนิส 

28351 เดก็ชายนรภทัร        เยาวพฒัน ์ ม.3/5 เทเบิลเทนนิส 

21246 นายปฐมวษิณ์          เผา่ปฏิมากร ม.5/3 เทเบิลเทนนิส 

21179 นายปัณณรุจน์         หิรัณยร์าโชติ ม.5/6 เทเบิลเทนนิส 

21256 นายณพลพงศ ์        อน้โต ม.5/6 เทเบิลเทนนิส 

29264 นายนิธิกร               คงคลา้ย ม.5/7 เทเบิลเทนนิส 

26670 ด.ช สุนิธิ                อศัวรฤทธ์ิ ป.5/2 เทเบิลเทนนิส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทนนิส 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์ศุภรักษ ์ สุขพนัธ์ / มาสเตอร์จกัรกฤษณ์   บุญเกิด 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

26309 เดก็ชายรักเกา้            ศรีเครือแกว้ ป.4/1 เทนนิส 

27182 เดก็ชายกนัตพฒัน์     ล้ิม ป.4/2 เทนนิส 

27180 เดก็ชายธีธชั              เห็นการไกล ป.4/2 เทนนิส 

27140 นายขนุกอ้ง              อุ่นเมือง ม.6/8 เทนนิส 

27783 เดก็ชายคุณากร         กางทอง ม.2/6 เทนนิส 

26808 นายจกัรภทัร            พนัธ์ุรัศมีทอง ม.5/B เทนนิส 

30169 เดก็ชายณฐัชนน มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ ม.1/4 เทนนิส 

28116 เดก็ชายกิจชานน      มีสวสัด์ิ ป.3B เทนนิส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรีฑา (ประเภทลู่และลาน) 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  

รุ่นอายุ 10 ปี (ชาย/หญงิ) มาสเตอร์แหลมทอง  รัตนสมยั/มาสเตอร์กศมพงษ ์ ไตรสมบูรณ์             

 รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย/หญงิ) มาสเตอร์สถาพร   สงประชา/มาสเตอร์จีรศกัด์ิ  อาภาไพร 

รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย/หญงิ) มาสเตอร์มาโนช  บุญผอ่งใส/มาสเตอร์ประพจน์   ทงัพรหม      

รุ่นอายุ 16 ปี (ชาย)   มาสเตอร์เอก  เอกสกลุ/มาสเตอร์รณชิต อาภรณ์ศรี 

รุ่นทัว่ไป (ชาย)    มาสเตอร์สราวธุ เก้ือกลู/มาสเตอร์อมร  อคัรชาญเกียรติ  

นักกรีฑาหญงิ     มาสเตอร์คชภคั   กลุกวีวฒิุ/มาสเตอร์สมชาย  โสรัจจภินนัท ์    

วิง่กระโดดไกล/ทุ่มน า้หนัก  มาสเตอร์จรัญ   นอ้ยอ่ิม     

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

27306 ด.ช.ธิติ                      เชิญอกัษร ป.4/2 กรีฑา 

28610 ด.ช.ฐปนรรฆช์นน    ค  ่าโพธ์ิ ป.4/7 กรีฑา 

27202 ด.ช.ศุภกร                  ศรีสหการ ป.4/8 กรีฑา 

26521 ด.ช.วรวรรณ             วรธรรม ป.5/4 กรีฑา 

26549 ด.ช.พิชญะ                กิมภา ป.4/4 กรีฑา 

27420 ด.ช.เศรษฐฉตัร         วณิชธนานนัต ์ ป.4/B กรีฑา 

27273 ด.ช.พชัรชล              กลุอุบล ป.4/2 กรีฑา 

26424 ด.ญ.อญัพชัร์            พชิิตปรีชาศกัด์ิ ป.5/4 กรีฑา 

27539 ด.ญ.โสรยา              โสภกัดี ป.5/A กรีฑา 

27163 ด.ญ.ชชัชญา             คูวฒันา ป.4/4 กรีฑา 

30224 ด.ญ.ยิง่ลกัษณ์           เจริญรักษธ์นากุล ป.4/8 กรีฑา 

26454 ด.ญ.บุษบงกช           วอ่งประไพ ป.5/1 กรีฑา 

26518 ด.ญ.ธญัวรัตน์           กิตติสารยางกรู ป.5/1 กรีฑา 

30050 ด.ญ.ชญานิษฐ ์          นากแกว้ ป.4/7 กรีฑา 

27929 ด.ญ.ณพิชญา             เสรีประทีป ป.4/5 กรีฑา 

29452 ด.ช.ชนสรณ์             โชคลาภ ม.1/6 กรีฑา 



รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

29891 ด.ช.อษัฎา                 หอมหวล ป.6/7 กรีฑา 

29449 ด.ช.ปัณณธร            รางชางกรู ม.1/6 กรีฑา 

29497 ด.ช.ราม                   ตีวารี ป.6/7 กรีฑา 

29445 ด.ช.กฤตกานต ์        รุ่งโรจนเ์บญพล ม.1/6 กรีฑา 

29450 ด.ช.ธนาพล             กิตตินลินโชติ ม.1/6 กรีฑา 

29446 ด.ช.จกัรพณ            ทรัพยบุ์ญ ม.1/6 กรีฑา 

29441 ด.ช.ชวนากร            ค  ่าโพธ์ิ ป.6/7 กรีฑา 

29439 ด.ช.มิราโก ้              อินอร่าม ป.6/8 กรีฑา 

29443 ด.ช.ภครพล             หมดัอะดมั ป.6/6 กรีฑา 

29438 ด.ช.ณฐัวฒิุ              แกว้ฤทธ์ิ ป.6/8 กรีฑา 

27129 ด.ญ.ฑิฆมัพร          มหาธนสกลุพงศ ์ ป.6/6 กรีฑา 

25574 ด.ญ.ฐิติวรดา          ศรีกิจตยนนท ์ ป.6/6 กรีฑา 

25616 ด.ญ.ชมพูนุท          ธวชักฤตยา ป.6/5 กรีฑา 

25790 ด.ญ.กลุนดัดา         แสนแกว้ ป.6/5 กรีฑา 

25592 ด.ญ.วรัทยา            ตั้งมงคลไพบูลย ์ ป.6/5 กรีฑา 

24774 ด.ญ.บุญญรัศม์ิ       กิตติโชติชยนนท ์ ม.1/6 กรีฑา 

25451 ด.ญ.ธญัจิรา           สุกาญจนาภรณ์ ป.6/3 กรีฑา 

27879 ด.ช.โอลุวะเฟมี   อนพชั โยเซฟ อาเซ่ ม.3/7 กรีฑา 

28688 ด.ช.นิติธร              พงศเ์พชรกลุ ม.2/6 กรีฑา 

30202 ด.ช.อรรฆพร         อาจคงหาญ ม.3/7 กรีฑา 

27874 ด.ช.กฤติน             ด าส าราญ ม.2/4 กรีฑา 

28682 ด.ช.วชิชากร         ขอนผกัแวน่ ม.3/7 กรีฑา 

27869 ด.ช.ดนุพล            โสภาพ ม.2/4 กรีฑา 

28680 ด.ช.ภูมิรัตน ์         ค ามะบาล ม.3/6 กรีฑา 

28651 ด.ช.รักธรรม         รัตนกา้นตง ม.3/6 กรีฑา 



รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

27873 ด.ช.อนุชา             โสมณวตัร์ ม.2/7 กรีฑา 

28684 ด.ช.อนนัตพงษ ์    สินยานนัท ์ ม.2/4 กรีฑา 

28690 ด.ช.ธนวฒัน ์        ศรีสวสัด์ิ ม.2/7 กรีฑา 

28652 ด.ช.กอ้งภพ          สร้อยรัก ม.3/6 กรีฑา 

27872 ด.ช.สิทธา            บุญหลา้ ม.2/6 กรีฑา 

27877 ด.ช.อรรถพล       แสงทอง ม.3/7 กรีฑา 

27876 ด.ช.ภาคภูมิ           ขนุคงมี ม.3/7 กรีฑา 

22816 ด.ญ.ธญัมน           นอ้ยดี ม.3/1 กรีฑา 

23064 ด.ญ.เกวลี              อาจหาญ ม.3/5 กรีฑา 

29152 ด.ญ.วสุ                 สุวพานิช ม.2/2 กรีฑา 

29426 ด.ญ.ธญัพร           สวสัด์ิพานิช ม.2/3 กรีฑา 

23816 ด.ญ.นริศานนัท ์   กลัยาณคุณาวฒิุ ม.2/4 กรีฑา 

23715 ด.ญ.ณฐัชนก        ไลส้วน ม.2/5 กรีฑา 

27855 ด.ญ.ธิดาพร          กลีบยีสุ่่น ม.2/5 กรีฑา 

24585 ด.ญ.เปมิกา           โนราช ม.2/6 กรีฑา 

29195 ด.ญ.นนัทน์ภสั     แทนกลาง ม.2/7 กรีฑา 

29176 ด.ญ.รมยธี์รา        ตุรพงษ ์ ม.2/7 กรีฑา 

27092 นายกฤษณะ         เปรมช่ืน ม.5/8 กรีฑา 

27090 นายอนุชา            สดศรี ม.4/8 กรีฑา 

30203 นายบริรักษ ์        ศรีจนัทร์ ม.5/8 กรีฑา 

26215 นายภาณุพงษ ์    วรรณทอง ม.5/8 กรีฑา 

27091 นายอาทิตย ์        บวังาม ม.5/8 กรีฑา 

26217 นายพงศกร         อินเนตร ม.5/8 กรีฑา 

26213 นายปวริศร์         พิพฒันศิ์ริชยั ม.5/8 กรีฑา 

27885 นายชิษณุพงศ ์    บุญสม ม.4/8 กรีฑา 



รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

27881 นายพีรภทัร        เท่ียงแท ้ ม.3/6 กรีฑา 

27888 นายสุระเกียรติ   เพิ่มศรี ม.4/8 กรีฑา 

26226 นายณฐัวฒิุ         พิมพว์งศ ์ ม.4/8 กรีฑา 

27089 นายพงศป์ณต     แกว้วเิชียร ม.4/8 กรีฑา 

29463 นายสุพฒันช์ยั    เหล่าทอง ม.4/8 กรีฑา 

26225 นายนิติธรรม      ศิริสินธ์ุ ม.4/8 กรีฑา 

29895 นายวภูิ                 คชวงษ ์ ม.4/8 กรีฑา 

29466 นายณฐัวฒิุ           แพงกระโทก ม.5/8 กรีฑา 

27884 นายศรัณย ์           วงษส์าโรจน์ ม.4/8 กรีฑา 

28534 เดก็หญิงปฏิภรณ์ ประดบัพลอย ม.3/5 กรีฑา 

27095 นายธนา               อิซอ ม.4/8 กรีฑา 

27518 นายทวพีร           ปู่แดง ม.4/8 กรีฑา 

30206 นายอธิวฒัน์        หะหมาน ม.5/8 กรีฑา 

30205 นายธวชัชยั         ชยัยศ ม.5/8 กรีฑา 

27098 นายธนาวฒิุ        อินทบุญศรี ม.5/8 กรีฑา 

27895 นายชญานนท ์    มูลแกว้ ม.6/5 กรีฑา 

28609 นายกอบกิจ         ล้ิมจิตรกร ม.6/5 กรีฑา 

26233 นายวฒิุชยั           คุ่มเค่ียม ม.6/8 กรีฑา 

26232 นายสิทธิรักษ ์     เกิดขมุทอง ม.6/8 กรีฑา 

27517 นายนิติบดินทร์   มะคต ม.6/8 กรีฑา 

27104 นายผดุงเกียรติ    อาจคิดการ ม.6/8 กรีฑา 

30208 นายไพเราะ         สงฤทธ์ิ ม.6/8 กรีฑา 

28630 นายภูเบศ            ศรีธีระเนตร ม.6/8 กรีฑา 

27105 นายชนะชล        ตรีวฒิุ ม.6/8 กรีฑา 

27101 นายพชรดนยั      เขตตป์รุ ม.6/8 กรีฑา 



รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

30209 นายพุฒิกลุ         สายรัตน์ ม.6/8 กรีฑา 

25368 นายวงศกร         แสนฤาชา ม.6/8 กรีฑา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สแต็ค 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์วลัลภ  นกพึ่งพุ่ม / มาสเตอร์จงดี  สินบูรพา 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

27338 ด.ช.สรัล                 ลีลาสถาพรกรู ป.4/2 สแตค็ 

27332 ด.ช.สิรวชิญ ์           อมรสิทธิวงศ ์ ป.4/4 สแตค็ 

27213 ด.ช.วธันกฤต          นิรันดร ป.4/8 สแตค็ 

27292 ด.ช ชยันิติ              สุกาญจนาภรณ์ ป.4/6 สแตค็ 

27449 ด.ช.ธนภทัร           ทิพยก์มลแสง ป.4/6 สแตค็ 

25813 ด.ญ.ธนชัชา           ลือวทิวสั ป.6/8 สแตค็ 

25798 ด.ญ.ปวริศา           ขวญัมงคล ป.6/8 สแตค็ 

25613 ด.ญ.อภิสมยั          กิจสมยั ป.6/8 สแตค็ 

24808 ด.ญ.ธนัยนนัท ์      กิติพนัธ์กลุ ม.1/6 สแตค็ 

28056 ด.ช.ปิยบุตร           โมกขะเวส ป.3/6 สแตค็ 

28052 ด.ช.อสัสวชัร         ฮิง ป.3/4 สแตค็ 

28787 ด.ช.ติณณภพ         สงเก้ือ ป.2/2 สแตค็ 

28605 ด.ญ.ภชัธมน          คุณโคตร ป.3/A สแตค็ 

29365 ด.ช.ธีธชั                พนัธ์ณรงค ์ ป.2/2 สแตค็ 

28998 ด.ช.ปวชิ                ลิขิตวรกลุ ป.2/2 สแตค็ 

28999 ด.ช.จกัรภทัร         แจ่มจนัทร์ ป.2/1 สแตค็ 

28990 ด.ช.ปัณณ์             สันนิธิลาวณัย ์ ป.2/1 สแตค็ 

28232 ด.ญ.กนัตฤ์ทยั       ประเสริฐเพชมณี ป.3/5 สแตค็ 

29475 ด.ญ.ฐิติภากานต ์  อคัรเดชาวฒิุ ป.3/2 สแตค็ 

28185 ด.ญ.ธญัชนก        ติณสูลานนท ์ ป.3/2 สแตค็ 
 

 

 



E-Sports (ROV) 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวจิยั 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

27542 ด.ช.กิตติกร                สุวมิล ม.2/2 E-Sports (ROV) 

25285 ด.ช.สมประสงค ์        เจ้ิง ม.2/8 E-Sports (ROV) 

26180 ด.ช.วงศป์กรณ์           เจตสิกทตัภกัดี ม.3/1 E-Sports (ROV) 

23052 ด.ช.พงศธร                อ่ิมพิมาย ม.3/1 E-Sports (ROV) 

23755 ด.ช.ภิญญู                  ธรรมภิรักษ ์ ม.2/2 E-Sports (ROV) 

23754 ด.ช.พิภู                     ธรรมภิรักษ ์ ม.2/2 E-Sports (ROV) 

29406 ด.ช.สหภสั                อินจนัทร์ ม.2/6 E-Sports (ROV) 

25949 นายนพรุจ                 สวนิตจ าเรียง ม.6/8 E-Sports (ROV) 

20452 นายวริทธ์ิธร             วสีเพญ็ ม.6/4 E-Sports (ROV) 

28549 นายวริศ                    ชมหมวก ม.6/6 E-Sports (ROV) 

27131 นายภาสกร               นิยติวฒันช์าญชยั ม.6/6 E-Sports (ROV) 

21196 นายกนกพล              เทียมเมือง ม.5/4 E-Sports (ROV) 

20722 นายชนน                  รัตนมหาสินานนท ์ ม.6/4 E-Sports (ROV) 

27896 นายตน้ตุลา               แสงรูจี ม.6/6 E-Sports (ROV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมากล้อม 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์สันติ  วงษพ์นัธ์ุ 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

30040 นายชวนิวชิญ ์  โยธินอุปไมย ม.5/7 หมากลอ้ม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดนตรีสากล 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มาสเตอร์ศิริ  กงัวลทรัพย ์/ มาสเตอร์เอกราช  แกว้เขียว /  

มาสเตอร์ธนกฤต ดว้งคงมนศรี / มาสเตอร์วรัญญู  รัตนวชิยั 

รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

25508 เดก็ชายวรณฐั           บุญสิริวฒันกลุ ป.6/4 วงดนตรี 

26309 เดก็ชายรักเกา้           ศรีเครือแกว้ ป.6/1 วงดนตรี 

25463 เดก็ชายสุเมธ            ยิง่ศิลป์ ป.6A วงดนตรี 

26519 เดก็ชายดุจเพชร        ยนิดีธรรม ป.4/7 วงดนตรี 

25515 เดก็ชายพศิน             อภิสมยัมงคล ป.6/4 วงดนตรี 

26599 เดก็ชายกานตนิ์ธิ       กสิฤกษ ์ ป.4/4 วงดนตรี 

28510 เดก็ชายวลิินกร          เกลด็แกว้ ม.3/2 วงดนตรี 

22868 เดก็ชายวศินพฒัน์     วจิิตรเวชการบุญ ม.3/4 วงดนตรี 

22717 เดก็ชายกิตติพฒัน์     เทียนภกัดีประสาท ม.3/8 วงดนตรี 

24815 เดก็ชายภูริยศ            ศิริยอดมงคล ม.1/3 วงดนตรี 

29963 เดก็หญิงสวติตา        กณัหะกาญจนะ ม.1/4 วงดนตรี 

28498 เดก็หญิงปิยวรรณ     ทรัพยส์มบูรณ์ ม.1/2 วงดนตรี 

23907 เดก็ชายปรพล           แมน้ศรี ม.2B วงดนตรี 

23762 เดก็ชายณภทัร          ลิชูปถมัภย์ศ ม.2/3 วงดนตรี 

25840 เดก็ชายธนณฏัฐ ์      ธรรมบวัชา ม.1A วงดนตรี 

23640 เดก็ชายพร้อมโชค   ภทัรพงศส์ันต ์ ม.2A วงดนตรี 

23735 เดก็ชายวฒิุพร          โอบนิธิชยากร ม.2/3 วงดนตรี 

27452 เดก็หญิงจนัทรรัตน์ โอบนิธิชยากร ป.4/5 วงดนตรี 

24792 เดก็ชายภณัฑบดี      มกรารมย ์ ม.1/2 วงดนตรี 

24717 เดก็ชายกญัตธี          โอบนิธิชยากร ม.1/2 วงดนตรี 

20488 นายพุฒิวงศ ์            พิชิตนิติกร ม.6/7 วงดนตรี 

20522 นายศุภกร                เลิศกิจสุนทร ม.6/7 วงดนตรี 



รหัสประจ าตัว ช่ือ – นามสกลุ ระดับช้ัน ประเภทกฬีา 

20645 นายกนัตสิ์ทธ์ิ          วจิิตรเวชการบุญ ม.6/7 วงดนตรี 

25935 นางสาวมินตรา         ปรีมนวงศ ์ ม.6/7 วงดนตรี 

26991 เดก็ชายกฤติเดช        เอ่ียมรัศมีเพญ็ ม.3/3 วงดนตรี 

28444 นายทวชิ                   เจษฎาวนิชกลุ ม.6/7 วงดนตรี 

29314 เดก็หญิงกนัยาวร์ี      ชุติพนัธ์เจริญ       ม.2/1 วงดนตรี 

26992 นางสาวภาสินี           ยวุสถาพร ม.5/8 วงดนตรี 

29208 นายโชคอนนัต ์        สินสาฎก ม.5/8 วงดนตรี 

29476 นายปธานิน              ปีตธวชัชยั ม.5/8 วงดนตรี 

29250 นายธงชยั                  เกษสังข ์ ม.5/8 วงดนตรี 

30083 นายกชนนท ์            แสงผึ้ง ม.5/8 วงดนตรี 

22046 นายนนทกร             กมัปนาทโกศล ม.4/8 วงดนตรี 

27591 เดก็ชายณนน           วฒันากิจไพศาล ม.4/8 วงดนตรี 

28417 นายสิรภพ                คยันนัทน ์ ม.6/7 วงดนตรี 
 


