
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล
1 ด.ช. เกริกชัย กอบัวแก้ว
2 ด.ช. ณภัทร ถือธงชัย
3 ด.ช. ณัฐดนัย หงษ์ทอง
4 ด.ช. ธนกฤต สิริปัญจนนท์
5 ด.ช. ปฏิพล อัสดรธำรำกุล
6 ด.ช. พุทธภูมิ ศรีวงษ์ชัย
7 ด.ช. รชำธร คล้ำยสอน
8 นำย อัครพล รัตนภูดินันท์
9 ด.ญ. ชญำนิศ เสียงล  ำเลิศ
10 ด.ญ. ชนม์นิภำ สุภำพพร้อม
11 ด.ญ. ชนำพร ถึกไทย
12 ด.ญ. ชัญญำ รัชอินทร์
13 น.ส. ณัฐณิชำ เมืองชู
14 น.ส. ณัฐพร ปำลกะวงศ์
15 น.ส. ณิชกำนต์ ฑีฆำยุ
16 ด.ญ. ณิชำภัส รัตนทองสิน
17 ด.ญ. ปิยะนันท์ จูมสีมำ
18 ด.ญ. พิมพ์ชนก  เปีย่มพืช
19 ด.ญ. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์
20 น.ส. สิตำพัชญ์ ธนำสิริกุลพงศ์
21 ด.ญ. อภิชญำ พรเจริญ
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ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล
1 นำย ฉัตรชัย พันทะสี
2 ด.ช. ธนกฤต ชัยฤกษ์
3 นำย ธนพัฒน์ มงคลวณิชยำ
4 ด.ช. นฤบดี สีวิภำพงษ์
5 ด.ช. ปัณณชัย รอดแก้ว
6 ด.ช. ภูพิรัฐ จั่นจินดำ
7 ด.ช. ภูมินันท์ อำจหงิม
8 นำย รวี เรืองไทย
9 ด.ช. ศิริณัฐ ศิริชัยสินธพ
10 น.ส. กัญญำรัตน์ ลำภโต
11 น.ส. เกวลิน บุญมีทวี
12 ด.ญ. จิดำภำ เสนวิรัช
13 น.ส. ชญำภรณ์ คิ วเทีย่ง
14 ด.ญ. ชนัญชิดำ ชมพูบริสุทธิ์
15 ด.ญ. ณัฐธิดำ กล่ินเฟือ่ง
16 น.ส. ดลนภัส พุฒิชำติ
17 น.ส. พลอยนภัส สุขชำญศิลป์
18 ด.ญ. ลำภิศำ ช่วยรัตนะ
19 ด.ญ. สำริศำ เผือกพูล
20 ด.ญ. สุทธิรัศมิ์ ด ำรงชัยเพ็ชร์
21 น.ส. สุวิชญำ สิงห์แก้ว
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ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล
1 ด.ช. กรสรวง มุ่งพำลชล
2 ด.ช. กันตพัฒน์ พุม่ดำรำ
3 ด.ช. ชุติกร วชิรกิติกุล
4 นำย ณฐภณ โรจนประดิษฐ์
5 ด.ช. ธีรภัทร เวพีวุฒิกร
6 ด.ช. วำศิลป์ ทัพสุวรรณ
7 นำย เอกณัฐ มำลัย
8 ด.ญ. กัญภิรมย์ ม่วงศรีจันทร์
9 ด.ญ. ฐิตำภรณ์ ทับทอง
10 น.ส ณิชกมล ทองโสภิต
11 ด.ญ. ธัญธิดำ บุญยศ
12 ด.ญ. นภัสวรรณ เกียรติสำโรจน์

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล
13 ด.ช. ณัฏฐพล ปัญญำกิตติศัพท์
14 ด.ช. นววิธ ทับทิมทอง
15 ด.ช. ปิยภัทร เจริญผลดี
16 นำย ภัทรวรรษ กิจดำ
17 ด.ช. ร่มฟ้ำ เป็นสุข
18 ด.ช. วุฒิเดช รัชตกุลกษิภัท
19 ด.ช. อนำวิล กิตติชำติเชำวลิต
20 น.ส. ณิชำรีย์ เสำเกลียว
21 ด.ญ. ธนพร ผำกำนนท์
22 ด.ญ. เปรมปิตำ พิชัย
23 น.ส. สิระบุญลักษณ์ แก่งหินแก้ว

    แผนการเรียนอังกฤษ - จีน
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