
เลขประจ ำตัว แผนกำรเรียน

25417 เด็กหญิง ธญัทิพ ศรีเมือง IEP

25420 เด็กหญิง ญาณิศา บุญเหล็ก IEP

25422 เด็กชาย ภทัรพล สงวนนวล IEP

25444 เด็กชาย ชนาธิป ศรีอยูย่งค์ IEP

25448 เด็กชาย ณัฐนนัท์ ธิติวรนนัท์ IEP

25449 เด็กหญิง ชญาดา กุลุพงษ์ IEP

25454 เด็กหญิง ธญัญนนัทน์ สุทธิเสวนัต์ IEP

25458 เด็กหญิง จิรัชญา นุชโพธ์ิพนัธ์ุ IEP

25521 เด็กชาย อภิวฒัน์ อุลปาทร IEP

25527 เด็กหญิง กมนนทัธ์ สอาดผล IEP

25562 เด็กชาย จิรภทัร ประชาศิลป์ชยั IEP

25575 เด็กชาย พชร บุญญานิติพงษ์ IEP

25576 เด็กชาย จิรายุ กรรณบูรพา IEP

25578 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ชินรุ่งเรือง IEP

25580 เด็กชาย ชยัภทัร งามเจริญ IEP

25581 เด็กชาย พิเชฐ ชมพูทวีป IEP

25582 เด็กหญิง ปนิตา กิจกอบรัตน์ IEP

25585 เด็กชาย พงศภ์รณ์ สุดสุข IEP

25587 เด็กชาย สิปปภาส รอดเช้ือ IEP

25592 เด็กหญิง วรัทยา ตั้งมงคลไพบูลย์ IEP

25598 เด็กชาย ธนกร กลัน่เมฆ IEP

25602 เด็กชาย พงศพ์ล อมรปิยะกฤษฐ์ IEP
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25605 เด็กชาย ภณภทัร วฒัน์ธนาวิทยก์ุล IEP

25610 เด็กหญิง บญัจรัตน์ รินทร IEP

25618 เด็กชาย จิรากร โชคอุดมพร IEP

25619 เด็กชาย อชิตะ ซู IEP

25624 เด็กหญิง กุลนนัทร์ มีลาภ IEP

25633 เด็กชาย พิภูมิ หลวั IEP

25641 เด็กหญิง ศุภิสรา โล่ห์ชยัชนะ IEP

25690 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ถกลธรรม IEP

25692 เด็กชาย พีรพฒัน์ ตระการวิจิตร IEP

25693 เด็กหญิง เจนจิรา เช่ือมสุข IEP

25694 เด็กชาย กลยธ์ชั บุญเกิดมา IEP

25696 เด็กหญิง ปิยาวีร์ เนตรสิริพงศ์ IEP

25697 เด็กชาย ชวลัวิชญ์ ช่างผาสุข IEP

25701 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ เกิดผล IEP

25702 เด็กชาย สุริยวฒัม์ แซ่ตั้ง IEP

25705 เด็กชาย ภทัรภูมิ มงคลรัตน์นนัต์ IEP

25708 เด็กชาย วีรภทัร เอิบอุทยั IEP

25709 เด็กชาย สิรวิชญ์ ดีประเสริฐ IEP

25714 เด็กชาย จิรเทพ วิทิตกุล IEP

25719 เด็กชาย ณฐกร คงเจริญ IEP

25723 เด็กหญิง ชนมณ์กานต์ เธียรกิตต์ิธนา IEP

25724 เด็กหญิง สุกฤตา ขนุทอง IEP
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25725 เด็กชาย นิธิโรจน์ กุลทองสุวโรจน์ IEP

25728 เด็กชาย ธนพิพฒัน์ วงษศ์รีแกว้ IEP

25730 เด็กชาย กรกวี นิลบุตร IEP

25733 เด็กชาย สิรวิชญ์ แซ่เอ้ีย IEP

25735 เด็กชาย สุรชยั ประสิทธ์ิพรภกัดี IEP

25738 เด็กชาย ธนพฒัน์ ภกัดีสุจริตเจริญ IEP

25753 เด็กชาย ธนชาติ ควา้พงศไ์พทูรย์ IEP

25755 เด็กชาย ภีศกร กูลมนุญ IEP

25756 เด็กชาย กฤติเดช ไคร้งาม IEP

25760 เด็กชาย ณัฏฐชยั กีรติธร IEP

25763 เด็กชาย ธีรดนย์ พูลถนอมสุข IEP

25770 เด็กหญิง ธนภรณ์ สุขรักษาวงศ์ IEP

25781 เด็กชาย นนัทภพ พงษม์าลา IEP

25784 เด็กหญิง กญัญาภทัร เฉิน IEP

25786 เด็กชาย ฐากร คะจิตแขม IEP

25805 เด็กชาย สุภทัรชยั ทองศกัด์ิ IEP

25813 เด็กหญิง ธนชัชา ลือวิทวสั IEP

25829 เด็กหญิง พิชญภา อ านาจสิทธิชยั IEP

25830 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ บวัพนัธ์ IEP

25832 เด็กหญิง วรฤทยั ศรีเกษม IEP

25862 เด็กชาย สิริโชติ นนัชนก IEP

25863 เด็กหญิง เมธาวรินทร์ ใจดี IEP
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25864 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุทธิอาคาร IEP

25867 เด็กชาย จิระวิน สจัจวิโส IEP

25870 เด็กหญิง อุม้บุญ ศรีอาวุธ IEP

26046 เด็กชาย วริทธ์ิ ธนสมบติั IEP

26062 เด็กชาย วิชชากร พรศาศวตั IEP

26086 เด็กหญิง ธญัญว์รัตน์ ทองสมบูรณ์ IEP

26115 เด็กชาย ณภทัร อจัฉริยชาติธาดา IEP

26117 เด็กชาย กนัตภณ มัน่แดง IEP

26127 เด็กหญิง ภสัสวสร เติมธนะศกัด์ิ IEP

26770 เด็กชาย รัชพล ตนัติยวุฒิ IEP

27566 เด็กชาย ณัชพล ยงัศิริพรชยั IEP

27755 เด็กชาย ศุภชั สงัขมี IEP

27915 เด็กชาย อดิศร กะการดี IEP

28306 เด็กชาย ชญานิน แซ่กงั IEP

28500 เด็กชาย กิตติพงษ์ เวิง IEP

28501 เด็กชาย วงพจน์ ดูการณ์ IEP

28504 เด็กชาย บีมลั ปานเดย์ IEP

28591 เด็กชาย โรจกร ล่ิมถาวรกุล IEP

28604 เด็กชาย สรัลรุจ ลาภอนนัตรุ่์ง IEP

29349 เด็กหญิง ปัทมพร คงพสิษฐ์พร IEP

29522 เด็กชาย กษิด์ิเดช พ่ึงสุวรรณ IEP

29526 เด็กชาย รัฐศรัณย์ จนัทรา IEP
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29919 เด็กชาย ปุณณพฒัน์ กาวิน IEP

29921 เด็กชาย ธารินทร์ หาญพาณิชย์ IEP

30146 เด็กหญิง ชลธิชา ก าจรกิตติวฒัน์ IEP

25412 เด็กชาย คุณต่อ ต่อเจริญกุล BELL

25413 เด็กชาย คุณตน้ ต่อเจริญกุล BELL

25416 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ ประชาปิยาภรณ์ BELL

25418 เด็กหญิง ปลายฟ้า สาพุฒ BELL

25421 เด็กหญิง พิชมน นนัทกนกชยั BELL

25443 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เวชวิทย์ BELL

25451 เด็กหญิง ธญัจิรา สุกาญจนาภรณ์ BELL

25457 เด็กชาย อคัรวฒัน์ พุทธทองค า BELL

25472 เด็กหญิง จินดาหรา สจัจาพนัธ์ุ BELL

25475 เด็กหญิง ณัฏฐ์มาณี จ่ายเจริญ BELL

25484 เด็กชาย ฐานิส สโรชธ ารง BELL

25492 เด็กหญิง นภทัร สมัพนัธ์ทรัพย์ BELL

25493 เด็กชาย ธิติพทัธ์ ฐิตธรรมพนัธ์ุ BELL

25500 เด็กชาย ปกรเกียรติ ด ารงวฒันวิบูลย์ BELL

25502 เด็กชาย ปวริศร์ จินดาบุญเศรษฐ์ BELL

25508 เด็กชาย วรณัฐ บุญสิริวฒันกุล BELL

25512 เด็กชาย ณัฐดนยั นฤปเบญจพล BELL

25515 เด็กชาย พศิน อภิสมยัมงคล BELL

25519 เด็กหญิง รัตนกร สุทธาไพศาลวิทยา BELL
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25531 เด็กหญิง ญงัมีฟ้า ปิยพรพิมล BELL

25536 เด็กหญิง อนญัญา นนัทราทิพย์ BELL

25538 เด็กชาย ณัฐปคลัภ์ โพธ์ิแกว้ BELL

25541 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ เสือพนัธ์ BELL

25544 เด็กหญิง รมณ เกิดไพบูลย์ BELL

25546 เด็กชาย มกรธวชั ยิม้ละมยั BELL

25555 เด็กหญิง สกุลตารา เกอร์กูลลาตี BELL

25556 เด็กหญิง ณธิดา เจียรวาณิชย์ BELL

25573 เด็กชาย ธีรรัฐ น้ิมคธาวุธ BELL

25584 เด็กชาย สหรัช ศรีพรมค า BELL

25588 เด็กชาย ชิณณวรรธน์ วศินอนุรักษ์ BELL

25591 เด็กหญิง วีรินทร์ ผดุงคุณธรรม BELL

25593 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ผ่องศรีงามชยั BELL

25604 เด็กหญิง พิมลดา อ้ึงสิทธิพูนพร BELL

25607 เด็กชาย สหรัฐ สจัวิริยทรัพย์ BELL

25614 เด็กชาย อาติยะ เพียรประเสริฐกุล BELL

25616 เด็กหญิง ชมพูนุท ธวชักฤตยา BELL

25625 เด็กหญิง ณัฐนรี กิตติบนัเทิงกุล BELL

25628 เด็กหญิง ธนัยพร ศรีธรรม BELL

25629 เด็กชาย ภูรินท์ กิจไกรลาศ BELL

25637 เด็กหญิง ธารัญญา พูลสวสัด์ิ BELL

25645 เด็กชาย กฤศณัท คูณโคตร BELL
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25656 เด็กชาย กรกฤช วงศส์ว่างธรรม BELL

25657 เด็กชาย กรกานต์ วงศส์ว่างธรรม BELL

25658 เด็กหญิง ภทัทกาญจน์ ประดบัไทย BELL

25660 เด็กชาย พงศภ์คั โชคอ านวย BELL

25666 เด็กชาย ไชยพิมุกต์ ไชยกาญจน์ BELL

25667 เด็กชาย กนัตินนัท์ นนัทนาท BELL

25668 เด็กหญิง อชิรญา พรเจริญวิวฒัน์ BELL

25669 เด็กหญิง ทวีติยา อินกระทึก BELL

25670 เด็กหญิง ชวิศา เล่ียมยองใย BELL

25673 เด็กชาย ธีรเมษ บุญแจก BELL

25674 เด็กชาย ทศัน์พล บุญแจก BELL

25675 เด็กหญิง พรสินี ไกรทองใบ BELL

25676 เด็กหญิง รวิสรา ศิริภราดร BELL

25678 เด็กชาย นิธิศ พนาเชวง BELL

25680 เด็กชาย ภคพล ฉนัทลกัษณ์ BELL

25686 เด็กชาย พีรดนย์ ตนัหยง BELL

25704 เด็กหญิง ญาณสิริ ฉตัรตระการ BELL

25716 เด็กชาย ธีรภทัร์ พุ่มชะอุ่ม BELL

25717 เด็กหญิง ธนิดา จนัทรศพัท์ BELL

25740 เด็กชาย วชัระ กฤตานนท์ BELL

25743 เด็กชาย ศิวฒัน์ ฉิมบรรเลง BELL

25747 เด็กชาย ณภทัร ชาติเมธีกุล BELL
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25751 เด็กหญิง บวัชมพู สามิตสมบติั BELL

25752 เด็กหญิง ภคนนัท์ อมรรัตนชยักุล BELL

25779 เด็กชาย นวพล ตนัติวรพนัธ์ุ BELL

25787 เด็กชาย นพณัฐ พินิจทรัพยสิ์น BELL

25790 เด็กหญิง กุลนดัดา แสนแกว้ BELL

25791 เด็กหญิง ณัชสุคนธ์ ศรีประกอบพงศ์ BELL

25793 เด็กชาย ยทุธชยั สุทธิสุคนธ์ BELL

25794 เด็กชาย ครองภพ ใตส้นัเทียะ BELL

25795 เด็กชาย ธเนศ รุ่งมณีรัตน์ BELL

25796 เด็กชาย พีรดนย์ ปานเอมธน BELL

25797 เด็กหญิง ศิรยา ปริญญาสุข BELL

25804 เด็กชาย ภาคิน ชยัสิริวงศส์ว่าง BELL

25810 เด็กหญิง วรชุดา จงภทัรากุล BELL

25812 เด็กชาย กษมเทพ ขรรคณ์รงค์ BELL

25817 เด็กหญิง ณภทัร เขียวรัตน์ BELL

25823 เด็กชาย ณภทัร วีระพิพรรธ BELL

25826 เด็กชาย กนัตพฒัน์ ภู่ปุ้ ย BELL

25841 เด็กหญิง มณัฑนา คงธนกุศล BELL

25869 เด็กชาย พีรพฒัน์ พลายทอง BELL

26092 เด็กชาย ธนวินท์ อินสิงห์ BELL

26112 เด็กชาย ธนินโชตน์ พรพนัธ์วรกิจ BELL

26149 เด็กหญิง สริดา หลิน BELL
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26163 เด็กหญิง สุพิชชา ค ้าชู BELL

26766 เด็กหญิง พิชชาธร ลางคุลเสน BELL

26830 เด็กชาย พุฒิพงศ์ อ  ามฤคโชค BELL

26955 เด็กหญิง ณัชชา โตทอง BELL

26974 เด็กหญิง อีวา วู BELL

27005 เด็กชาย กนกกานต์ กิตติวิชากร BELL

27129 เด็กหญิง ฑิฆมัพร มหาธนสกุลพงศ์ BELL

27770 เด็กชาย กิตติศกัด์ิ วรรณวิสูตร BELL

27794 เด็กหญิง ภควดี ภกัดีนรินทร์ BELL

28281 เด็กหญิง บวรลกัษณ์ สุขสินธารานนท์ BELL

28327 เด็กหญิง ปาณิศา ขตัติยะการุณ BELL

28540 เด็กหญิง ธนัยรัศม์ิ พนัธ์วงษ์ BELL

28550 เด็กชาย วีรพงษ์ ฮะภูริวฒัน์ BELL

28553 เด็กหญิง จิดาภา ศกัด์ิเจริญ BELL

28574 เด็กชาย ภทัรดนยั ทรัพยเ์จริญเลิศ BELL

29105 เด็กชาย กิจพล ล่ิวเฉลิมวงศ์ BELL

29106 เด็กชาย พสักร แตงสอาด BELL

29110 เด็กชาย ปณพ โสภณธนะคุปต์ BELL

29111 เด็กหญิง นาลา ไจ๋ BELL

29296 เด็กชาย ภสัพงศ์ ชยัทร BELL

29305 เด็กหญิง เทียนซี เหว่ย BELL

29362 เด็กชาย จตุรพกัตร์ พลบูรณ์ BELL
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29385 เด็กหญิง เกา้ณพฒัน์ ต๊ิบมุ่ง BELL

29909 เด็กชาย อภิรักษ์ นลพร BELL

30048 เด็กชาย ศศิธ์ธา แกว้กลม BELL

30081 เด็กหญิง ศรัณยรั์ชต์ โกศลกีรติกุล BELL

30092 เด็กชาย ภูริเดช จนัวงศ์ BELL

30148 เด็กหญิง ปุณยภรณ์ แผลงศร BELL

30177 เด็กชาย กมลชยั แซ่หลี BELL

25411 เด็กชาย ภูวรา วชัรารัตน์ สสวท.

25446 เด็กชาย จารุกิตต์ิ กรกมลวนิช สสวท.

25474 เด็กหญิง กุลปรียา ธารานิติกุล สสวท.

25478 เด็กหญิง อาภารัตน์ เอ่ียมรอด สสวท.

25480 เด็กชาย อฑัฒ์ บุญประคอง สสวท.

25485 เด็กชาย เธียรทรรศน์ วงกตวรินทร์ สสวท.

25486 เด็กชาย โชติวิทย์ ชุมถนอม สสวท.

25488 เด็กหญิง ปัญชิกา ก่อเกียรติพิทกัษ์ สสวท.

25496 เด็กชาย พีรภาส รุ่งวฒันไพบูลย์ สสวท.

25498 เด็กชาย ภทัรพล เจริญสุขโสภณ สสวท.

25499 เด็กชาย ศราวิน ฉตัรอารียกุล สสวท.

25501 เด็กชาย ภูริพงษ์ ดีเทศ สสวท.

25503 เด็กหญิง นภทัร สุรพลชยั สสวท.

25513 เด็กชาย สุรชชั สาธิตสิน สสวท.

25533 เด็กหญิง กชกร จิตรานุรักษเ์จริญ สสวท.
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25534 เด็กชาย ปวเรศ สุขตระกูล สสวท.

25547 เด็กชาย ศรีธญัธร ลาพน้ สสวท.

25548 เด็กหญิง อรนลิน ธนพงศพิ์พฒัน์ สสวท.

25586 เด็กชาย พิชญะ เรืองโรจน์ สสวท.

25650 เด็กชาย จีรภทัร จอมมงคล สสวท.

25688 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ธนพนัธ์ สสวท.

25698 เด็กหญิง ศุภิศรา ก าเนิดมณี สสวท.

25732 เด็กชาย อนุช ชาตรีรัตน์ สสวท.

25734 เด็กชาย บุรณัฐพงศ์ หงส์ประภศัร สสวท.

25765 เด็กชาย พิรวิชญ์ ภควฒันะ สสวท.

25777 เด็กหญิง อภิชญา เรืองสว่าง สสวท.

25835 เด็กหญิง ปัณฑช์นิต วสุกาญจน์ สสวท.

26142 เด็กชาย ศรัณย์ สถิตธรรมจิตร สสวท.

26144 เด็กชาย พีรพฒัน์ พงศศิ์ริวิลาศ สสวท.

26170 เด็กหญิง ปาณิสรา อาชานุภาพ สสวท.

28427 เด็กหญิง พีรดา เน่ืองนยัสา สสวท.

30114 เด็กหญิง พทัรดา กสิวฒัน์ สสวท.

25414 เด็กหญิง ชนกานต์ โยธาทิพย์ EP

25425 เด็กชาย ณัชชลกร จิรานนัทยศ EP

25430 เด็กชาย ฐปณรรฆ์ ทองกรณ์ EP

25431 เด็กหญิง วิคก้ี วิทยฐานกรณ์ EP

25432 เด็กชาย เชน นิยมานุสร EP
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25433 เด็กชาย ปรมินทร์ ชยัสมัพนัธ์สกุล EP

25437 เด็กหญิง อลิซาเบธ จีน โคแพท็เซอร์ EP

25441 เด็กชาย ไชยเ์ชษฐ์ เสง่ียมจิตรานนท์ EP

25442 เด็กหญิง ญาณิศา ปานศรีแกว้ EP

25450 เด็กชาย สิทธิผล ลีลาวานิชกุล EP

25452 เด็กหญิง ณัชชา ศพัทสุ์วรรณ์ EP

25459 เด็กชาย ธีรธชัช์ โชติสิทธ์ิวณิช EP

25464 เด็กชาย ฉตัรมงคล ตั้งประเสริฐ EP

25465 เด็กชาย ฉตัรดนยั ตั้งประเสริฐ EP

25468 เด็กหญิง ณิชกานต์ เอียบสกุล EP

25471 เด็กชาย กมลภพ ประสงคท์รัพย์ EP

25476 เด็กชาย จรณินทร์ พลอยทบัทิม EP

25481 เด็กหญิง กชพร แสงสลบั EP

25509 เด็กหญิง หทยัภทัร บุญเลิศวณิชย์ EP

25643 เด็กชาย ธนวตัน์ เรืองปรีชาเวช EP

25649 เด็กหญิง พริตตา้ ตุลยานนัต์ EP

25695 เด็กชาย สิรวิชญ์ จารุเบญ็จลกัษณ์ EP

25775 เด็กชาย ณวพรรธน์ เสตถี EP

25783 เด็กชาย อนุภทัร หยางสกุล EP

25865 เด็กชาย ภคัศรันต์ ล้ิมมงคลลาภ EP

25868 เด็กหญิง แองเจลินา โทมิช EP

25871 เด็กชาย กลา้กวี กมลเพช็ร์ EP
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26076 เด็กชาย กิตติพงศ์ พงษเ์ฉลิม EP

26714 เด็กชาย หย  า่เส่ง เอริก แชร์ EP

27565 เด็กหญิง กานตสิ์ริ ตั้งตระกูลธรรม EP

28494 เด็กชาย ภากร ดีอุดมวงศา EP

29092 เด็กชาย สิรธีร์ เลิศทรัพยถ์าวร EP

29931 เด็กชาย บวรนนัท์ รุ่งอภิญญา EP

30030 เด็กชาย ชนะวีร์ โชติเมธีภิรมย์ EP

30152 เด็กหญิง ณัฐฆวารินทร์ ณัฐรินทร์ EP

30226 เด็กชาย ธนศกัด์ิ กรุงซ าลกัษมี EP
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