
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

1 17310 ด.ช. ณัฐวัชร์ มุง่สุขใจ 22 19305 ด.ช. พรีวิชญ์ คชายุทธ

2 17315 ด.ช. อนุชิต พมิพนัดี 23 19679 ด.ช. ชนวีร์ภัคฐ์ อสิสระวงศ์

3 17317 ด.ช. การัณยภาส ช านาญ 24 19711 ด.ช. อภิภู ดอกนาค

4 17346 ด.ช. มณฑกาญจน์ ภูส าราญวงษ์ 25 19712 ด.ช. ปภังกร ศิริกระแสร์เพยีร

5 17373 ด.ช. ณัฐวรรธณ์ เกยีรติส ารอง 26 19713 ด.ช. ปฏิภาณ สงวนศักด์ิ

6 17380 ด.ช. จตุพร สารีวงษ์ 27 19714 ด.ช. ศุภนันท์ แซ่ล้ิม

7 17388 ด.ช. จิรสิน ศรีเรือง 28 19715 ด.ช. ภูภณ พนธ์มงคลชยั

8 17407 ด.ช. กติติณัฏฐ์ แสงสีเหลือง 29 19716 ด.ช. ณัฐภัทร ชา้งงาม

9 17412 ด.ช. สุทธิรักษ์ มณีแสง 30 19717 ด.ช. พนิิจ สกนธวัฒน์

10 17420 ด.ช. ณภัทร สดใส 31 17538 ด.ญ. ณรัชอร แกว้เนิน

11 17424 ด.ช. พฒัฐพงศ์ เหมพนัธ์ 32 17579 ด.ญ. ณัฐพร ปุยภิรมย์

12 17455 ด.ช. พริิยกร ศิริโสภณ 33 17608 ด.ญ. ฐิติรัตน์ สุนประชา

13 17486 ด.ช. ปีติภัทร ภักดีกลุ 34 17614 ด.ญ. อรัุสยา อดุมสินค้า

14 17514 ด.ช. ณราวุฒิ อดุมผล 35 18134 ด.ญ. รติชา นพรัตน์ธ ารง

15 17523 ด.ช. ธีรภัทร ย้ิมแย้ม 36 18878 ด.ญ. ปริณดา เรืองศรี

16 17525 ด.ช. ปุริมปรัชญ์ หุยะพนัธ์ 37 19307 ด.ญ. แพรพลอย บุญตา

17 17558 ด.ช. กฤตาณัฐ โพธิพนัธ์ุ 38 19309 ด.ญ. ปรีชญาน์ แจม่ศรี

18 17562 ด.ช. พชร จ าปาไทย 39 19310 ด.ญ. แพรพลอย แสนสุข

19 17563 ด.ช. ปาณวัฒน์ ขุนทอง 40 19720 ด.ญ. ปทิตตา กาญจนภิญพงศ์

20 17617 ด.ช. ปัณณทัต สงวนวงษ์ 41 19721 ด.ญ. อริสรา กาญจนกลุ

21 19304 ด.ช. เอธวัช จงธนภูติ
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

1 17303 ด.ช. ธนวัฒน์ มีข า 24 17603 ด.ช. พสักร เนตรสว่าง

2 17304 ด.ช. พชธกร สืบขวัญ 25 17626 ด.ช. ศรัณย์รัฐ ชายย้ิมวงค์

3 17313 ด.ช. กติติเชษฐ์ บุษบงค์ 26 17630 ด.ช. ภูมิ สุขกรม

4 17320 ด.ช. ทยากร บูรณธนานุกจิ 27 17636 ด.ช. อคัรพล โมระกานต์

5 17343 ด.ช. รัฐนันท์ ศิลลา 28 17640 ด.ช. ณฐพชัร์ โฉมงาม

6 17352 ด.ช. ภูวิษ แซ่เจยีม 29 17739 ด.ช. ณัฏฐ์นที ทองกะไล

7 17379 ด.ช. นาวิน พวงอนิทร์ 30 18133 ด.ช. กรณพฒัน์ ฝัดศิริ

8 17382 ด.ช. ทัตเทพ อยู่ยง 31 18140 ด.ช. ตรัยภพ สุระคงคา

9 17410 ด.ช. ณัฐนันท์ สืบสาย 32 18462 ด.ช. พชัร์พล ศรีศุกลสินธ์

10 17413 ด.ช. คมชาญ ชมุพล 33 18873 ด.ช. สงกรานต์ อทิธิฤกษ์มงคล

11 17453 ด.ช. ภัคพงษ์ กระต่าย 34 17328 ด.ญ. เบญญาภา สุดนาวา

12 17454 ด.ช. กวิน ศรีแพงแสน 35 17331 ด.ญ. พมิพพ์ศิา วิสารวงศ์

13 17459 ด.ช. ศิระวัฒน์ มหัทธนะวรโชติ 36 17334 ด.ญ. กานต์ชดุา สุธาไทยารักษ์

14 17482 ด.ช. กฤชณัฎฐ์ แจง้สว่าง 37 17398 ด.ญ. ธิดาพร หนุนชาติ

15 17494 ด.ช. นราวุฒิ กาญจนสมศักด์ิ 38 17403 ด.ญ. สุพชิฌาย์ ขจรกล่ิน

16 17513 ด.ช. ประภากร ผ่องเกษม 39 17460 ด.ญ. รัตน์พรีะดา มาเจริญรุ่งเรือง

17 17518 ด.ช. ณัฐพล หว่านพชื 40 17463 ด.ญ. ธัญรัตน์ คงทอง

18 17527 ด.ช. สมิทร์ อดุมผล 41 17465 ด.ญ. ปรีณิดา ทายะบวร

19 17554 ด.ช. ภูวิศ โพธิบุตร 42 17468 ด.ญ. เกวลิน วงษ์แกว้

20 17555 ด.ช. ธีรกานต์ แชม่ชอ้ย 43 17568 ด.ญ. ณชนก แชม่ชอ้ย

21 17559 ด.ช. สรวิชญ์ แป๊ะวัฒนา 44 17572 ด.ญ. อชริญา อนิตา

22 17561 ด.ช. ชษิณุพงศ์ วีระสุนทร 45 17573 ด.ญ. นภัสสร แกว้พจิติร

23 17596 ด.ช. กษิด์ิเดช แสงประทุม
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

1 17307 ด.ช. ณัฐพล ถาวรวงษ์ 24 17749 ด.ช. เทพทัต จนัจ าปา

2 17308 ด.ช. ธนกร หิรัญกลุ 25 17335 ด.ญ. ศันสนีย์ เกษมสุข

3 17309 ด.ช. ทัณฑวัต ชวนอยู่ 26 17364 ด.ญ. นันท์ณภัส มีเท

4 17351 ด.ช. ธนวินท์ แสวงทรัพย์ 27 17366 ด.ญ. ธัญธร เซ่ียงหวอง

5 17385 ด.ช. ณัฐกฤต เหลืองตระกลู 28 17371 ด.ญ. ณัฐธิดา ขนัทอง

6 17422 ด.ช. ศุภณัฐ ปานคล้ า 29 17397 ด.ญ. นภสร วงค์ดี

7 17425 ด.ช. ธนกฤต บุระขจร 30 17401 ด.ญ. ณัชชา กาญจนด ารงเดช

8 17458 ด.ช. พศวีร์ สุขเขยีว 31 17404 ด.ญ. นันทนัท ถิ่นกาญจน์วัฒนา

9 17478 ด.ช. ชวโรจน์ บ้านกล้วย 32 17429 ด.ญ. ณัฐพร เกดิฤทธ์ิ

10 17479 ด.ช. ชวัลวิทย์ บ้านกล้วย 33 17433 ด.ญ. ธนัทสนันท์ พนัธ์ุแสน

11 17481 ด.ช. อนุภาพ ยุทธมงคล 34 17462 ด.ญ. ธวัลยา ทองจนัทร์

12 17492 ด.ช. กณวรรธ ค าพฒุ 35 17474 ด.ญ. พชรพา เล้าเจริญ

13 17517 ด.ช. สิรดนัย นิลเขยีว 36 17475 ด.ญ. ปุณณารมย์ ทองมั่น

14 17519 ด.ช. ธนา คงวัฒนานนท์ 37 17498 ด.ญ. ฉตัร์แกว้ วงษ์ธัญญะ

15 17548 ด.ช. จริายุทธ์ ป้องศรี 38 17506 ด.ญ. อริยารัชต์ คงกระพนัธ์

16 17557 ด.ช. ณัฐภาส ล าดวล 39 17534 ด.ญ. วนัสนันท์ วงษ์จนิดา

17 17598 ด.ช. รจติพชิญ์ ตรุษกราน 40 17539 ด.ญ. อญัรินทร์ แกว้ตา

18 17599 ด.ช. ณฐพงศ์ ปลัดดินแดน 41 17565 ด.ญ. พชิชาภัค เชื้อวู้หลิม

19 17605 ด.ช. กติติเชษฐ์ อศัวพทิักษ์พงศ์ 42 17639 ด.ญ. กฤติยาณี มีเท

20 17607 ด.ช. ภูวเดช พลีน้อย 43 17645 ด.ญ. อรัุสยา วงษ์วัฒนา

21 17611 ด.ช. นราธิป ฉมิพงษ์ 44 17751 ด.ญ. ญาณิศา สุขสม

22 17733 ด.ช. กนัต์ตินันท์ สุขนิรันดร์ 45 18135 ด.ญ. สุพรรณษา รุ่งเรือง

23 17736 ด.ช. พฒันพล สุขกรม 46 18137 ด.ญ. พศัธนัญญา ทองงาม
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

1 17302 ด.ช. กรรณธร จนิดากลุย์ 26 17359 ด.ญ. อาภรณ์รัช เตียงเกตุ

2 17311 ด.ช. ณัฐพล ปิยะพนัธ์ุ 27 17363 ด.ญ. ณัฏฐวี เทวา

3 17318 ด.ช. เตชติ คัยนันทน์ 28 17367 ด.ญ. ศุภิสรา แกว้สุริยะ

4 17319 ด.ช. พฒันพล มูลสาร 29 17370 ด.ญ. ภีรดา กาญจนสุทธิรักษ์

5 17344 ด.ช. ธาวิน เวียงอนิทร์ 30 17393 ด.ญ. ปัณณวีร์ เอี่ยมเอกอมรกลุ

6 17350 ด.ช. ชนิาธิป ปิยะพนัธ์ 31 17406 ด.ญ. ธันยารัตน์ แกน่สาร

7 17384 ด.ช. ธนาธิป ชลอทรัพย์ 32 17426 ด.ญ. ปัทวีร์ ตังคสูตร์

8 17389 ด.ช. ภากร ระถะการ 33 17428 ด.ญ. กญัญศร เปรมปรีด์ิ

9 17415 ด.ช. กดิากร แกว้วิชติ 34 17430 ด.ญ. ชนัญชดิา จตินิยม

10 17445 ด.ช. คณิศร ศิริชมจนัทร์ 35 17431 ด.ญ. สุภวรรณ วิสุทธิชยัยะกลุ

11 17484 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ไพศาล 36 17436 ด.ญ. อรพลิน ตาตะ

12 17485 ด.ช. ภูวริศ ภู่เหมา 37 17464 ด.ญ. อริสรา มีลาภ

13 17511 ด.ช. ปัญญาพฒัน์ หอมหวล 38 17502 ด.ญ. วรรณกร เล้าสวย

14 17516 ด.ช. ศุภกฤต วงษ์สถติย์ 39 17530 ด.ญ. จริประภา เจริญวรรณธนัง

15 17521 ด.ช. ธรรมนิตย์ กจิประสงค์ 40 17532 ด.ญ. ธรรญธร ต้ังอดุมภพ

16 17522 ด.ช. ณัฐพฒัน์ จุ้ยวัน 41 17535 ด.ญ. อมิตตา จนัจติุ

17 17524 ด.ช. อภิวิชญ์ ชื่นสงวน 42 17536 ด.ญ. กญัญาพชัร มหาวัตร์

18 17528 ด.ช. จารุวัฒน์ สภาพกัตร์ 43 17537 ด.ญ. กญัญาณัฐ มหาวัตร์

19 17560 ด.ช. ณัฐดนัย จตินิยม 44 17544 ด.ญ. จรัิชยา สุขสม

20 17604 ด.ช. นัชชาวิน จนัทร์งาม 45 17576 ด.ญ. สุชาวดี ผิวผ่อง

21 17616 ด.ช. ภัคคพงศ์ วารีนิล 46 17577 ด.ญ. ณิชภัทร อุ่นเครือ

22 17622 ด.ช. รพพีฒัน์ ออกเวหา 47 17745 ด.ญ. ปทิตตา บัวบาน

23 17746 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ขวัญออ่น 48 18138 ด.ญ. วิรัลพชัร แสงทอง

24 17322 ด.ญ. ชลิตา วิศิษฎ์ธรรมศรี 49 18875 ด.ญ. นันทิชา แม้นทิม

25 17323 ด.ญ. ภัทรศศิร์ อดุม 50 18876 ด.ญ. ธนภรณ์ อมรชยัยาพทิักษ์
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข
ประจ ำตัว

1 17312 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ วิทมาสิงห์ 28 17642 ด.ช. รุ่งระวี แย้มเกศร์หอม

2 17316 ด.ช. วณัฐกานต์ กาแกว้ 29 17743 ด.ช. เจตนิพฐิ บุญรอด

3 17341 ด.ช. ทธรรษ มุสิกบุตร 30 18136 ด.ช. วัฒน์ธนพล สุขพนัธ์

4 17348 ด.ช. วริทธ์ิดนย์ วงษ์สกลุ 31 18139 ด.ช. พศวีร์ แกว้สด

5 17372 ด.ช. ธนกฤต ใจมั่น 32 19251 ด.ช. คณพฒัน์ แกว้พรายงาม

6 17374 ด.ช. ปุณณวิช แผ่อฐั 33 17325 ด.ญ. วรกมล ห้วยแกว้

7 17376 ด.ช. พลากร เปรมปรีด์ิ 34 17329 ด.ญ. อริสรา กล่ินดอกแกว้

8 17381 ด.ช. อริย์ธัช ศิริเหลืองทอง 35 17333 ด.ญ. ธนัญญวัจน์ เมืองสุวรรณ

9 17383 ด.ช. จริวัฒน์ ธรรมผุย 36 17358 ด.ญ. กญัวรา ค ามี

10 17391 ด.ช. โยนิ รานตาลา 37 17395 ด.ญ. ปาณิสา พนัโพธ์ิ

11 17409 ด.ช. ชยันตรัย คารวานนท์ 38 17405 ด.ญ. วรวลัญช์ เจนวิชชุ

12 17411 ด.ช. สุวรรณ สมโภช 39 17438 ด.ญ. นัทธ์หทัย ทองโสภา

13 17414 ด.ช. อทิธิพทัธ์ จี้เพชร 40 17461 ด.ญ. ณัชชา สบายย่ิงดลเดช

14 17416 ด.ช. พทัรกรณ์ นงนุช 41 17469 ด.ญ. ชนิดา จงเจริญธนกจิ

15 17417 ด.ช. ภัคพล สมประสงค์ดี 42 17543 ด.ญ. ภัทรินทร์ บัวบาน

16 17418 ด.ช. พสชนันท์ เจตพกุ 43 17571 ด.ญ. ขวัญหทัย หอมยามเย็น

17 17448 ด.ช. อาณกร แสงแพร 44 17609 ด.ญ.  ศรีจติรา กสานติกลุ

18 17449 ด.ช. ภคภัทร ศิริกาญจนไพศาล 45 17627 ด.ญ. กวินธิดา พุม่ชมุพล

19 17450 ด.ช. ณัฐภัทร ภู่ทอง 46 17632 ด.ญ. พฒัน์นรี เนียมสมิง

20 17487 ด.ช. ธนกฤต ไพรี 47 17638 ด.ญ. สุพรรณนารา ภูสว่าง

21 17512 ด.ช. ธีทัต ปรีชากลุ 48 18509 ด.ญ. อริญลฎา ชมพล

22 17515 ด.ช. ศุภสัณห์ ธนะฤกษ์ 49 19306 ด.ญ. กรรณิการ์ จนัทร์สุข

23 17546 ด.ช. กวีกานต์ ทองสีนุช 50 19308 ด.ญ. ดลพร สิงห์เจริญ

24 17556 ด.ช. ปภังกร ทรัพย์คลัง 51 19670 ด.ญ. ศศิกมล สิริพฤกษา

25 17597 ด.ช. ชยุตพงศ์ มีแกว้ 52 19718 ด.ญ. พรีชญา ชมสกณีุ

26 17615 ด.ช. ไตรรัตน์ บ้านกล้วย 53 19719 ด.ญ. รัญชดิา จงไมตรีพร

27 17618 ด.ช. วชริวิทย์ ชยัมณี
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1 17314 ด.ช. ภูกมล บัวศิริ 28 17365 ด.ญ. ขวัญจริา สีกาล้ินทอง

2 17342 ด.ช. ปฏิพฒัน์ จนัทะ 29 17368 ด.ญ. กลุจริา วงศ์ดี

3 17345 ด.ช. ปพน ยอดวิมล 30 17369 ด.ญ. ปาลิตา บัณฑิตไทย

4 17349 ด.ช. รัชพล วงศ์วัชรมงคล 31 17396 ด.ญ. รัญชดิา รักกาญจนันท์

5 17378 ด.ช. เหมรัศมิ์ พฒันมาศ 32 17400 ด.ญ. จติภา ตันมันทอง

6 17390 ด.ช. สิรภพ นิยมสุข 33 17427 ด.ญ. วิลาสินี หอมสุคนธ์

7 17408 ด.ช. ฑีนธร วีระสุนทร 34 17435 ด.ญ. กญัญาพชัร แกว้หนองโพธ์ิ

8 17441 ด.ช. ธนโชติ โพธ์ิเงิน 35 17470 ด.ญ. ณัฐณิชา นาคะพนัธ์ุ

9 17444 ด.ช. ภูมิพฒัน์ บุญญกจิวิวัฒน์ 36 17471 ด.ญ. ฐิติมน ต้ังกจิดีมั่น

10 17446 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ชะเอม 37 17472 ด.ญ. รวิสรา ดิษฐประชา

11 17488 ด.ช. พชรกร แตงดี 38 17495 ด.ญ. จฑุามณี พรหมห้อง

12 17490 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุนทรวงศกร 39 17500 ด.ญ. จริาภรณ์ ใจจนัทร์

13 17550 ด.ช. ธนภัทร เลิศศิริ 40 17503 ด.ญ. ญาณิศา บัวซ้อน

14 17553 ด.ช. ธนภัทร อดิเรกลาภ 41 17505 ด.ญ. นิรัชพร วีระสุนทร

15 17623 ด.ช. รณกฤต มีเสียง 42 17541 ด.ญ. พชิญธิดา ล่องนา

16 17629 ด.ช. ภาคิน ทักษิณธานี 43 17569 ด.ญ. ศรัณย์รัตน์ มหัทธโนโชติ

17 17637 ด.ช. จริายุ พนิิจโคกกรวด 44 17570 ด.ญ. อรัุสยา ศรีพนม

18 17647 ด.ช. พสิษฐ์ เล้ียงชพีชอบ 45 17578 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงศ์ดี

19 17728 ด.ช. ภาคิน สุนทรธรรม 46 17601 ด.ญ. ภิญญาพชัญ์ เกษรเงิน

20 17730 ด.ช. ธนวรรธน์ ศิลปสิทธ์ิ 47 17613 ด.ญ. สุทินมาลี น้ าทรัพย์

21 17747 ด.ช. ภูมิรฏา โพธ์ิเงิน 48 17620 ด.ญ. วรรณวิสาข์ นาควิมล

22 18508 ด.ช. ชยพล แกว้ด ารงค์ 49 17643 ด.ญ. ธัญลักษณ์ สงพะโยม

23 17321 ด.ญ. พมิพช์ญา โพธ์ิใบ 50 17644 ด.ญ. สุภิดา ธราภูมิพพิฒัน์

24 17324 ด.ญ. ปุณิกา ง้วนพนัธ์ 51 17741 ด.ญ. ภิรัญญา ล าดวล

25 17330 ด.ญ. วริศรา เพิม่นาม 52 17748 ด.ญ. สรัญญา ณหทัยโภคิน

26 17361 ด.ญ. พชิญาภัค ทองค า 53 18465 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชเูลิศ

27 17362 ด.ญ. บุษยมาส บัวซ้อน
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1 17306 ด.ช. โสภณ ฉมิพงษ์ 28 17737 ด.ช. จกัรพงษ์ เย็นจติต์

2 17338 ด.ช. นัธทวัฒน์ คงถาวร 29 18505 ด.ช. กณัณพฒัน์ ผิวพลอยงาม

3 17339 ด.ช. กนัตพฒัน์ วศินนิติวงศ์ 30 18506 ด.ช. วรภัทร ภาคภูมิ

4 17340 ด.ช. ธรณ์ธันย์ เอี่ยมนวม 31 19250 ด.ช. ศิรชชั ซ่ือตรง

5 17355 ด.ช. นภัสดล นักเพยีร 32 17336 ด.ญ. ธันศฤน อณุหเลขกะ

6 17375 ด.ช. ธรณ์เทพ โรจน์ปัญญากจิ 33 17360 ด.ญ. ณิชาภัทร คุ้มพะเนียด

7 17421 ด.ช. นนท์ จารุกรโรจน์วัฒน 34 17394 ด.ญ. กมลลักษณ์ รักสาตร

8 17442 ด.ช. ภณเอก อภิวัฒน์ขจร 35 17399 ด.ญ. สิรภัทร ตระกลูชมดง

9 17443 ด.ช. สิรวิชญ์ ท่าฉลาด 36 17432 ด.ญ. มณิฐกานต์ เรือนอนิทร์

10 17451 ด.ช. วรรณกรณ์ อนิปิน่ 37 17439 ด.ญ. พรีมริตา ทองพสิิฐสมบัติ

11 17452 ด.ช. สินธุ สุธาบัณฑิตพงศ์ 38 17466 ด.ญ. ศิริสุข ประเสริฐ

12 17456 ด.ช. ธนพชั บัวจนี 39 17473 ด.ญ.  ณัฐนพนิ กติติธรรมโรจน์

13 17476 ด.ช. อภิวิชญ์ วงศ์อารีย์สวัสด์ิ 40 17496 ด.ญ. ชญานิศ เอื้อเฟือ้

14 17477 ด.ช. สิรภพ สุขรินทร์ 41 17497 ด.ญ. ปุณิกา ธราธารกลุวัฒนา

15 17483 ด.ช. ปารัช หอไทย 42 17499 ด.ญ. จริะประไพ เถื่อนสุริยะ

16 17489 ด.ช. ภูดิท ถาวรวงษ์ 43 17501 ด.ญ. พชิญ์สินี มังคละไชยา

17 17491 ด.ช. ญาณาธิป บุษราคัมกลุ 44 17508 ด.ญ. มารีญา ตันพริิยะกลุ

18 17547 ด.ช. จริชยุตม์ โพธ์ิจนัทร์ 45 17529 ด.ญ. จตัมนพร รักษี

19 17549 ด.ช. น าโชค จงทองแท้ 46 17531 ด.ญ. ชนาธิป ชยัธรรม

20 17552 ด.ช. อคัรภูมิ  ไทชิ เกดิอยู่ 47 17533 ด.ญ. ปุณณดา ขาวสังข์

21 17606 ด.ช. พทิยุตม์ สุวรรณ 48 17540 ด.ญ. ธรรญชนก ล้ีเกษร

22 17610 ด.ช. วรากร คมทา 49 17566 ด.ญ. ณธญา โกลิมาศ

23 17625 ด.ช. ชรัณ ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ 50 17575 ด.ญ. ฌิฌา แกว้สุทธิ

24 17628 ด.ช. เตชนิท์ ล้อวงศ์รัตนากร 51 17633 ด.ญ. กนกลักษณ์ มณเฑียรฑิราลัย

25 17634 ด.ช. จรีพฒัน์ กาญจนอภิรักษ์ 52 17729 ด.ญ. ณัชฌนนท์ ดาบแกว้

26 17635 ด.ช. คุณภัทร ขนุพทิักษ์ 53 17742 ด.ญ. ขวัญจริา ดวงตาทิพย์

27 17734 ด.ช. ปัณณทัต ดวงใส 54 17744 ด.ญ. นพรรณพ ปิน่ทองดี
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