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1 49060183 นายตะวนั ศิริสวสัดิ� ศษ. ฟุตบอล

2 5610600430 นายนราวชิญ์ ทรงงาม ศษ. ฮอกกี'

3 5610600847 นายคณินท์ ดีตลอด ศษ. แฮนดบ์อล

4 5610601029 นายอิทธิพนัธ์ ศรีบวับาน ศษ. รักบี'ฟุตบอล

5 5610601611 นายอาํนาจ พนัธ์ุดี ศษ. รักบี'ฟุตบอล

6 5620600106 นายณฐัพล แตงจุย้ ศษ. ตะกร้อ

7 5710200425 นายชยพล เทียนพิทกัษ์ ปม. ฟุตบอล

8 5710301949 นายภพตะวนั ไชยวเิศษ วน. ยโูด-ไอคิโด

9 5710600059 นายชยตุม์ ผาแสง ศษ. ฟุตบอล

10 5710600121 นายพงศธร มณีบริรักษ์ ศษ. ฟุตบอล

11 5710600130 นายภานุพนัธ์ุ เหมาะสมาน ศษ. ฟุตบอล

12 5710600351 นายจตุรงค์ บวัทวน ศษ. ฟุตซอล

13 5710600369 นายจีราวธุ กุลชาติ ศษ. ฟุตบอล

14 5710600482 น.ส.ลดัดามาส พรมหลวงศรี ศษ. ฟุตบอล

15 5710600630 นายจกัรพนัธ์ สาํเภาลอย ศษ. ฟุตซอล

16 5710600652 น.ส.จิราวรรณ เจริญผล ศษ. เพาะกาย

17 5710600750 นายกิตยภ์วตัร์ ทุ่งแฝงกลาง ศษ. มวย

18 5710600776 นายธนวฒัน์ ลาลี ศษ. มวย

19 5710600782 นายธารันต์ ชยัสวสัดิ� ศษ. เทควนัโด

20 5710800457 น.ส.กาญจนา สุขีวาส สค. เทควนัโด

21 5711101072 นายพูลเลิศ ปิยะอนนัต์ มน. ดาบสากล

22 5711300334 นายภูวพงษ์ มยรุา บธ. ยโูด-ไอคิโด

23 5711101315 น.ส.พิมลทาศ กิจชยัสวสัดิ� มน. ขี@มา้

24 5710600679 นายชโลทร นุย้ศิริ ศษ. กรีฑา

25 5710600873 นายเฟื@ องนคร เอกม่วง ศษ. กรีฑา

26 5710601039 นายเอกสิทธิ� เจริญสุข ศษ. เรือพาย

27 5721770017 นายกรธวชั มหานิยม วกฬ. เรือพาย
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1 5410600347 น.ส.ขวญัฤทยั เรืองศิริ ศษ. บาสเกตบอล

2 5410600908 นายสิขเรศ กิจสาํเร็จ ศษ. เทเบิลเทนนิส

3 5510600331 น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพช็ร ศษ. ฮอกกี'

4 5520600155 น.ส.นพรัตน์ หอมอุบล ศษ.พ แฮนดบ์อล

5 5520600168 นายกฤษฎิ� อาศุวณิชยพ์นัธ์ุ ศษ.พ ฟุตซอล

6 5610600081 นายธนโชค มาลยัเปีย ศษ. บาสเกตบอล

7 5610600286 น.ส.ศศิธร พิมพา ศษ. วอลเลยบ์อล

8 5610600359 นายชยพล กิตติพร ศษ. บาสเกตบอล

9 5610600448 ณฤภร วฒันา ศษ. เทเบิลเทนนิส

10 5610600537 น.ส.มนสันนัท์ สุนทรวเิศษ ศษ. ฮอกกี'

11 5610600863 นายณพล ผลพาณิช ศษ. ทางนํ'า

12 5610600928 น.ส.วศินี ปักธงชยั ศษ. ฟุตซอล

13 5610600936 นายวฒันชยั ปานขนุรักษ์ ศษ. วอลเลยบ์อล

14 5610600987 นายเอกชยั ทอร์สตดั ศษ. วอลเลยบ์อล

15 5610601002 นายณฐัธวชั เฉลิมวรรณพงศ์ ศษ. รักบี'ฟุตบอล

16 5610639999 น.ส.คนัธรัตน์ หนูราม ศษ. เทควนัโด

17 5610700043 นายพีรพฒัน์ เพิ@มสุวรรณเจริญ ศศ. หมากกระดาน

18 5611300553 นายชินวตัร ธรรมนิยม บธ. ดาบสากล

19 5616000693 นายอรรภพล แกม้บริสุทธิ� ศษ. วอลเลยบ์อล

20 5616060707 นายอานนท์ ประคองสุข ศษ. ยโูด-ไอคิโด

21 5710203599 นายเอกธนา มะระหยก ปม. หมากกระดาน

22 5710600024 นายกฤษฎ์ ทบัทิม ศษ. มวย

23 5710600083 นายณฐัภทัร แสงสาคร ศษ. ฟุตบอล

24 5710600091 นายธนกร ส่งแสงชยัธรรม ศษ. ฟุตบอล

25 5710600105 นายธนกฤต อมัพรภาค ศษ. มวย

26 5710600199 นายวรีภทัร สุเดช ศษ. ฟุตบอล

27 5710600211 นายศุภฤกษ์ ผูต่ระกูล ศษ. บาสเกตบอล

28 5710600377 นายเฉลิมฤติ ชยัสุวรรณ ศษ. มวย



29 5710600385 นายชชัสุพฒัน์ วงษไ์วเนตร ศษ. ฟุตบอล

30 5710600393 นายณฎั รุ่งสิทธิมงคล ศษ. ลอนเทนนิส
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31 5710600423 นายธนดล จนัทร์สวา่ง ศษ. ฟุตบอล

32 5710600431 นายธนกร โพธิเวยีงคาํ ศษ. ซอฟทบ์อล

33 5710600440 นายนพดล นาคทอง ศษ. วอลเลยบ์อล

34 5710600466 น.ส.มณีรัตน์ ต่างศรี ศษ. วอลเลยบ์อล

35 5710600474 น.ส.รัชนีพร เงินบาํรุง ศษ. เทควนัโด

36 5710600491 นายเลิศมงคล ปิ@ นแกว้ ศษ. มวย

37 5710600849 นายพงพทัธ์ อจัฉราโยธิน ศษ. มวย
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1 5710600504 น.ส.วนิดา คาํทุม ศษ. ฟุตซอล

2 5710600521 นายอดิพงษ์ แซ่อึ'ง ศษ. วอลเลยบ์อล

3 5710600539 นายอรรคพล เกตุขนุทด ศษ. วอลเลยบ์อล

4 5710600610 น.ส.ขนิษฐา มชัฉิม ศษ. บาสเกตบอล

5 5710600628 นายจกัรกษฤณ์ ศาลาแดง ศษ. ฟุตบอล

6 5710600695 นายณฐัพงค์ นาคินทร์ ศษ. ฟุตซอล

7 5710600717 น.ส.ดวงรัตน์ วงศคุ์ม้พงษ์ ศษ. แฮนดบ์อล

8 5710600725 น.ส.ดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง ศษ. ลอนเทนนิส

9 5710600733 นายทศพล ถาวรวงษ์ ศษ. แบตมินตนั

10 5710600768 นายธนภทัร ศิริวรรณ ศษ. ทางนํ'า

11 5710600822 น.ส.ปาลิตา โปเซี' ยว ศษ. ฟุตซอล

12 5710600865 นายพุฒิพล สงครามยศ ศษ. ฮอกกี'

13 5710600890 นายภูรินทร์ บุญวตัร์ ศษ. เทควนัโด

14 5710600989 นายศุภฤกษ์ ดาํมณี ศษ. ฟุตบอล

15 5710601004 นายอธิษฐ์ โนจะ๊ ศษ. ฟุตบอล

16 5710601021 นายอฏัฐพร ชูประดิษฐ์ ศษ. ฟุตบอล



17 5710601063 น.ส.ศุภกานต์ อยูน่าน ศษ. ฮอกกี'

18 5710601217 นายศิวาพชัฐ์ สุกรมคีรี ศษ. ฟุตบอล

19 5710602418 นายพงศกร หมาดโตะโส๊ะ ศษ. ฟุตบอล

20 5710700126 น.ส.ศุภสุภา สุนทรโชติ ศศ. ทางนํ'า

21 5710700193 นายอารยะ ภูมิจิตรอมร ศศ. ทางนํ'า

22 5710700207 นายเฉลิมเกียรติ กนัแกว้ ศศ. แฮนดบ์อล

23 5710800481 นายณฐัธนนท์ ทบัเจริญ สค. เทควนัโด

24 5710800490 นายณฐัวฒิุ ศรีคาํ สค. ดาบสากล

25 5710800520 นายอภิศกัดิ� วงษจ์าํปา สค. วอลเลยบ์อล

26 5710800538 น.ส.อรพรรณ นาจนัทร์ สค. วอลเลยบ์อล

27 5710800619 น.ส.วลิาสินี ขาํศณีบุศ สค. เทควนัโด

28 5710900311 นางสาวณฎัฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล สพ. ลีลาศ

29 5711101285 นายธนพล มินสาคร มน. หมากกระดาน

30 5711101293 น.ส.ปรีญาพรรณ โชติกะสุภา มน. ทางนํ'า
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31 5711101323 น.ส.อินทอร พลใจดี มน. ทางนํ'า

32 5711300369 น.ส.สโรชา สะมะแอ บธ. แฮนดบ์อล

33 5711300385 น.ส.อริสา ศรีระชา บธ. ทางนํ'า

34 5711300393 น.ส.วภิาวรรณ ยอดยิ@ง บธ. วอลเลยบ์อล

35 5711300491 นายธีระ รุ่งเรืองทวพีงศ์ บธ. หมากกระดาน

36 5711300512 นายณฐัพงษ์ พิงโคกกรวด บธ. ฟุตซอล
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1 5410500431 นายวรวฒิุ ทองสมบูรณ์ วศ. ลีลาศ

2 5611300634 นายอธิศ ห่อทอง บว. ลีลาศ

3 5610600375 นายณฐัพล กอพฒันาชยัเจริญ ศษ. โบวลิ์@ง

4 5310405500 นายกิตติวฒัน จนัทรสม วท. ทางนํ'า

5 5510500204 นายชุติเดช สุระดม วศ. ทางนํ'า



6 5510600501 นายภาสกร พนัธ์ุศรีวรพงษ์ ศษ. ทางนํ'า

7 5610400830 น.ส.จารุพชัร วฒันกุลวฒันา วท. ทางนํ'า

8 5611300561 นายพฒันพิศ ชมภูแสง บว. ทางนํ'า

9 5710502529 นายศิวกร สุตีรณะ วศ. ทางนํ'า

10 5711000586 นายกิตติโชติ สิงหปรีชา อก. ทางนํ'า

11 5711000608 น.ส.ธนกนนัท์ เจริญพร อก. ทางนํ'า

12 5711000616 น.ส.พิมพช์นก เลิศชยั อก. ทางนํ'า

13 5610600421 นายธนพล พรหมศรีสุข ศษ. ฮอกกี'

14 5610600618 นายสถาพร พาขนุทด ศษ. ฮอกกี'

15 5611100881 นายเมธชั เอี@ยมผาสุข ศษ. ฮอกกี'

16 5710600547 น.ส.ปนดัดา กรุมรัมย์ ศษ. ฮอกกี'

17 5710600555 น.ส.สุปรียา เชื'อน่วม ศษ. ฮอกกี'

18 5710600563 น.ส.อนงคน์าฏ พิเรศรัมย์ ศษ. ฮอกกี'

19 5710600709 นายณฐัพล กล่อมจิต ศษ. ฮอกกี'

20 5710600806 นายนพคุณ บุญชยัเดช ศษ. ฮอกกี'

21 5711101081 น.ส.สโรชา โหลสกุล มน. ฮอกกี'

22 5711300521 น.ส.ชฎาธาร สันทิศ บธ. ฮอกกี'

23 5610600774 นายจกัรี ขนัตยาภรณ์ ศษ. เปตอง

24 5610800498 น.ส.อภิสรา เทวฤทธิ� สค. เทนนิส

25 5710600393 นายณฎั รุ่งสิทธิมงคล ศษ. เทนนิส

26 5710600644 นายจิรวฒัน์ สงวนญาติ ศษ. เทนนิส

27 5710600725 น.ส.ดาเรศรี ศรีรุ่งเรือง ศษ. เทนนิส

28 5710800601 น.ส.พุทธรักษา ผลิพืช สค. เทนนิส

29 5610400881 น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี วท. ดาบสากล

30 5610600561 นายวทิยา แกว้บงัดา ศษ. ดาบสากล
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31 5710400611 นายณฐัวตัร จนัทบาล วท. ดาบสากล

32 5710500402 นายณฐัพล จนัทรวมิล วศ. ดาบสากล

33 5710800473 น.ส.ชิดชนก ลิ'มวฒันะ สค. ดาบสากล



34 5711400070 น.ส.สินิทรา ทองวนัดี ทสพ. คาราเต-้โด

35 5510600063 นายณฐัพล อยูเ่จริญ ศษ. ดาบไทย

36 5610600014 นายกร พานิชเจริญ ศษ. ดาบไทย

37 5610601185 น.ส.รวพิร ศรีโหมด ศษ. ดาบไทย

38 5610600502 นายพงศพดั เอมบาํรุง ศษ. ยงิปืน

39 5611101194 น.ส.ปรัชญา อุทยัรัศมี มน. ยงิปืน
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1 5610601215 น.ส.วริศรา สุขขมัภ์ ศษ. ดาบไทย

2 5510600471 นายพงศธร พรมมา ศษ. บาสเกตบอล

3 5610600111 น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค ศษ. บาสเกตบอล

4 5610600391 นายตรีเพชร ใจหาญ ศษ. บาสเกตบอล

5 5610600758 นายวรภทัร ลิมปิโชติกุล ศษ. บาสเกตบอล

6 5611100872 นายพิพฒัน์ วงษศิ์ริ มน. บาสเกตบอล

7 5510600497 น.ส.แพรวพรรณ พวงเพช็ร ศษ. ซอฟทบ์อล

8 5210600416 นายกษิดิ� เดช ประวติัเลิศรักษ์ ศษ. ฟุตบอล

9 5210600670 นายวชัรพล ทบัลงั ศษ. ฟุตบอล

10 5210600963 นายศรนย์ พฑัฒนะ ศษ. ฟุตบอล

11 5610600260 นายกริช ก่อสกุล ศษ. ฟุตบอล

12 5610600669 นายอนุภทัร ลาพินี ศษ. ฟุตบอล

13 5420600234 นายพงพฒัน์ นาคเจริญสุข ศษ. ตะกร้อ

14 5510600098 นายนครินทร์ ปรีดา ศษ. ตะกร้อ

15 5520600368 นายอาทิตย์ กิตยาการ ศษ. ตะกร้อ

16 5410600096 นายณฐัเศรษฐ์ สงแจง้ ศษ. แฮนดบ์อล

17 5520600376 น.ส.อุมาพร รังกลิ@น ศษ.พ แฮนดบ์อล

18 5610601673 นายณฐัทร จนัทร์ประนต ศษ. บริดจ์

19 5610600472 น.ส.ปวณีวชัร์ ผาติเมธีวชัร์ ศษ. เทควนัโด

20 5510800461 นายปรีชาชาญ บรรจงศุภมิตร สค. รักบี'ฟุตบอล



21 5610101751 นายณภทัร เลาหสินนุรักษ์ กษ. รักบี'ฟุตบอล

22 5610600723 นายชาญวทิย์ เฉลาอนนัต์ ศษ. รักบี'ฟุตบอล

23 5610600995 นายก่อบุญ งามวฒัน์ ศษ. รักบี'ฟุตบอล

24 5610700264 นายมงคลภทัร เกยานนท์ ศศ. รักบี'ฟุตบอล

25 5610800382 นายธิติสรรค์ ภทัรเศรษฐไชย สค. รักบี'ฟุตบอล

26 5610800463 นายกอ้งกฤษฎ ศรีสุโข สค. รักบี'ฟุตบอล

27 5610600367 นายชชัวธุ พจน์สมพงษ์ ศษ. ยงิธนู

28 5610600715 นายอานุภทัร แยม้ศิริ ศษ. แบดมินตนั

29 5610600910 นายวรชาติ เกิดศรีพนัธ์ุ ศษ. แบดมินตนั
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30 5610600979 นายศกัดิ� ศรัณย์ อาํพนัพร ศษ. แบดมินตนั

31 5210600483 นายตรีรัตน์ แตะยา ศษ. มวย

32 5510600110 นายประพนัธ์ เอื'อประเสริฐ ศษ. มวย

33 5520600121 นายทกัษด์นยั วงศส์กุล ศษ.พ ฟุตซอล

34 5520600295 นายสินชยั เกตุแกว้ ศษ.พ ฟุตซอล

35 5510639971 นายรัชตานนท์ พิมพส์วน ศษ. เทเบิลเทนนิส

36 5610800633 นายพีรพล คุณประเสริฐ สค. เทเบิลเทนนิส

37 5610900361 ธนพล สันติวฒันธรรม สพ. เทเบิลเทนนิส

38 5621750403 นายภาคภูมิ งามแฉลม้ วกฬ. ยโูด-ไอคิโด
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1 5310601627 น.ส.มินตรา บุญสอาด ศษ. หมากกระดาน 24

2 5410505247 นายสารัช นิมิตวงัวงิกุล วศ. หมากกระดาน 24

3 5510106321 น.ส.ฐาปดี สรรคภณัฑ์ วท. หมากกระดาน 24

4 5510552905 นายพรทริษย์ ประสาน วศ. ลีลาศ 1

5 5510700871 นายศตพฒัน์ ด่านถาวรเจริญ ศศ. หมากกระดาน 24



6 5510800143 น.ส.ลลิตา พิสิฎฐีพฒันะ สค. หมากกระดาน 24

7 5510803363 น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต สค. หมากกระดาน 24

8 5511300195 นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ บธ. หมากกระดาน 24

9 5610502365 น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต วศ. หมากกระดาน 24

10 5210600793 นายสิรทตั รัตนเลขา ศษ. เทเบิลเทนนิส 27

11 5310601597 นายเทียนพงศ์ สิงห์ประพนัธ์ ศษ. มวย 23

12 5310602356 นายเสถียร ใจปลื'มบุญ ศษ. เทควนัโด 18

13 5410600444 น.ส.เบญจพร คาํอาจ ศษ. ฟุตบอล 14

14 5510100028 น.ส.กฤติยาภรณ์ นนกระโทก กษ. เทควนัโด 18

15 5510405902 น.ส.อุษณีย์ ชุมทอง วท. บริดจ์ 17

16 5510600136 น.ส.ผกามาศ พิลึก ศษ. มวย 23

17 5510600209 น.ส.สิรินภา วงษภี์ระ ศษ. ตะกร้อ 15

18 5510600292 น.ส.กนัยารัตน์ กาฬภกัดี ศษ. ฟุตซอล 26

19 5510600403 นายธนศกัดิ� หนูเยาว์ ศษ. ฟุตบอล 14

20 5510600446 น.ส.ปวริศา จนัสา ศษ. ฟุตบอล 14

21 5510600756 นายนนชภทัร นวลเขียน ศษ. ฟุตซอล 26

22 5510639989 น.ส.กรปรียา ยาแกว้ ศษ. เทควนัโด 18

23 5510702311 นายคณินพฒัน์ พลสุธรรม ศศ. มวย 23

24 5510800470 นายพีระเทพ ศิลาอ่อน สค. เทควนัโด 18

25 5510800623 น.ส.วภิารัตน์ วทูิธีรศานต์ สค. ยโูด-ไอคิโด 28
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1 5410600827 นายโกวทิ นามมณฑา ศษ. แฮนดบ์อล 16

2 5510602333 นายศุภโชค โตทรัพย์ ศษ. ลีลาศ 1

3 5511000167 นายนิวฒัน์ ทองคาํ อก. บาสเกตบอล 11

4 5511100854 นายเดชธนา บาํรุงรอดปัญญา มน. รักบี'ฟุตบอล 19

5 5511100871 นายประพนัธ์ บุญริ'ว มน. รักบี'ฟุตบอล 19

6 5511100889 นายวรีวฒัน์ มา้จนั มน. รักบี'ฟุตบอล 19

7 5511100927 นายศิวกร พลายละมูล มน. คาราเต-้โด 8



8 5511300209 นายกาํพล แกว้ท่าโพธิ� บธ. บาสเกตบอล 11

9 5511304638 น.ส.สุวนนัท์ ฉตัรเกษมสกุล บธ. คาราเต-้โด 8

10 5610600413 น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา ศษ. บาสเกตบอล 11

11 5610600685 นายอรรถฎากร เทียนสง่างชยั ศษ. แฮนดบ์อล 16

12 5610600871 นายธีรวตั ผอ่งใส ศษ. คาราเต-้โด 8

13 5610601223 นายอธิปัตย์ ดงเพช็รศกัดิ� ศษ. บาสเกตบอล 11

14 5310602151 นายนฤดล นิวาสกุล ศษ. ทางนํ'า 3

15 5310602470 นายวรีพล สรัสสมิต ศษ. ดาบสากล 7

16 5410102932 นายสมฤกษ์ เลานะวรุฒช์ยั กษ. ดาบสากล 7

17 5410600568 นายเลิศวริิยะ ศรีภูมิวงศ์ ศษ. ทางนํ'า 3

18 5510800453 นายกา้วเกียรติ บุญบาํรุง สค. ดาบสากล 7

19 5511103152 นายธีรวร์ี อารยะกิตติพงศ์ มน. บริดจ์ 17

20 5511300322 นายณฐัพล โชคดีพาณิชย์ บธ. แบดมินตนั 21

21 5511301001 นายพศวร์ี ลีลางาม บธ. กอลฟ์ 25

22 5520600015 น.ส.กุลดา ยิ'มสีมา ศษ. ตะกร้อ 15

23 5520600040 นายจตุรพล กาํปั@น ศษ.พ ฟุตซอล 26

24 5520600066 นายชวลิต ปะลาวนั ศษ.พ ฟุตซอล 26

25 5520600333 นายอภิสิทธ์ ชวนอยู่ ศษ.พ ฟุตซอล 26

26 5610101246 น.ส.วทานยั นิลกลดั อก. ทางนํ'า 3

27 5610200032 น.ส.สุวนนัท์ วมิลรัชตม์โนรม ปม. ทางนํ'า 3

28 5610202381 น.ส.กชกร เกิดแกว้ ปม. ทางนํ'า 3

29 5610600142 น.ส.สิริวฒิุพร นยัสวชิดิ� ศษ. ทางนํ'า 3
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30 5610600150 นายอธิรธร ฤกษคุ์ภพร วศ. ทางนํ'า 3

31 5610800391 น.ส.พูนพร สุดใจ สค. ทางนํ'า 3

32 5611300618 น.ส.นภาพร โพธิ� นิ@ม บธ. ทางนํ'า 3

33 5710502511 นายพิทยฒุ์ ชาญเศรษฐิกุล วศ. ทางนํ'า 3
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1 51060242 นายรชต ศรีลานุช ศษ. รักบี'ฟุตบอล 19

2 5410300661 นายทศพร วรคุตตานนท์ วน. ดาบไทย 9

3 5411200041 น.ส.ปัญญาพร เขียวขาํ สป. ซอฟทบ์อล 13

4 5510600152 นายรัชพล บุญสร้าง ศษ. ซอฟทบ์อล 13

5 5510600322 น.ส.จงจิตย์ บุญมี ศษ. ฮอกกี' 4

6 5510600551 นายวศิว จนัทประสพสุข ศษ. ยงิปืน 12

7 5510600799 นายภาณุวฒัน์ สุขม่วง ศษ. ซอฟทบ์อล 13

8 5510600829 น.ส.อมรรัตน์ อุปรี ศษ. ยงิปืน 12

9 5510600888 นายเอกฉตัร เขียวคราม ศษ. ซอฟทบ์อล 13

10 5510602368 นายสราวฒิุ จนัทร์แดง ศษ. ซอฟทบ์อล 13

11 5510700050 น.ส.ณฐัณิชา เรืองสาํเร็จ ศศ. เทนนิส 6

12 5510800551 นายพีรวชิญ์ รุ่งเจริญ สค. โบวลิ์@ง 2

13 5510800607 นายธีรวทิย์ แกว้เลื@อน สค. รักบี'ฟุตบอล 19

14 5511100919 นายสถาพร วลิยัรส มน. รักบี'ฟุตบอล 19

15 5610100046 น.ส.ณิชากร ขดัเกลา กษ. ยงิปืน 12

16 5610600316 น.ส.จุฑาทิพย์ กล่อมพงษ์ ศษ. เทนนิส 6

17 5610600383 น.ส.ณฐัสราวกร คงจุฬากูล ศษ. ซอฟทบ์อล 13

18 5610600405 นายต่อลาภ ทรงวรีะ ศษ. เทนนิส 6

19 5610600456 น.ส.นนัทชัพร วรีะเสถียร ศษ. เปตอง 5

20 5610600651 นายอดิศวร สุภาวงษ์ ศษ. ฮอกกี' 4

21 5610800404 นายภทัรวนิ วนัแกว้ สค. ยงิปืน 12

22 5610800412 น.ส.ชวศิา เรืองทวทีรัพย์ สค. เทนนิส 6

23 5610800439 น.ส.ปุญชรัสมิ� เกิดบรรณดิษฐ์ สค. ยงิปืน 12

24 5611104754 น.ส.กชวรรณ ลี' เทียน มน. ยงิปืน 12

25 5611300448 นายพลิภทัร อุทยัรัตนกิจ บธ. ฮอกกี' 4

26 5710700177 น.ส.ณฐัธิดา เทพจิตร ศศ. ซอฟทบ์อล 13

27 5710800589 นายปริญญ์ กงทองลกัษณ์ สค. รักบี'ฟุตบอล 19

28 5710800627 นายศศศกัดิ� ศกัดิ� พิบูลยจิ์ตต์ สค. ฮอกกี' 4

29 5711300555 น.ส.ศุภสุตา พรหมหิตาทร บธ. เทนนิส 6



30 5711300563 น.ส.อรไพลิน โกกิลาวาที บธ. ฮอกกี' 4















����%���

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening



Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

Listening

����%���

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading



Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

Reading

����%���

Reading

Reading

Reading

Reading



����%���

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing

Writing



Writing


