
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 17303 ด.ช. ธนวัฒน์ มีข ำ 27 17603 ด.ช. พสักร เนตรสว่ำง
2 17304 ด.ช. พชธกร สืบขวัญ 28 17617 ด.ช. ปัณณทัต สงวนวงษ์
3 17310 ด.ช. ณัฐวัชร์ มุง่สุขใจ 29 17626 ด.ช. ศรัณย์รัฐ ชำยย้ิมวงค์
4 17313 ด.ช. กิตติเชษฐ์ บุษบงค์ 30 17739 ด.ช. ณัฏฐ์นที ทองกะไล
5 17315 ด.ช. อนุชิต ไกรรักษ์ 31 18133 ด.ช. กรณพฒัน์ ฝัดศิริ
6 17346 ด.ช. มณฑกำญจน์ ภูส ำรำญวงษ์ 32 18507 ด.ช. อิสรเทพ เหลำเจษฎำ
7 17347 ด.ช. ปุณยภู ว่องจริงไว 33 18873 ด.ช. สงกรำนต์ อิทธิฤกษม์งคล
8 17352 ด.ช. ภูวิษ แซ่เจียม 34 19304 ด.ช. เอธวัช จงธนภูติ
9 17373 ด.ช. ณัฐวรรธณ์ เกียรติส ำรอง 35 19305 ด.ช. พรีวิชญ์ คชำยุทธ
10 17379 ด.ช. นำวิน พวงอินทร์ 36 17398 ด.ญ. ธิดำพร หนุนชำติ
11 17388 ด.ช. จิรสิน ศรีเรือง 37 17434 ด.ญ. พสัวี รุ่งเรือง
12 17410 ด.ช. ณัฐนันท์ สืบสำย 38 17468 ด.ญ. เกวลิน วงษแ์ก้ว
13 17413 ด.ช. คมชำญ ชุมพล 39 17469 ด.ญ. ชนิดำ จงเจริญธนกิจ
14 17420 ด.ช. ณภัทร สดใส 40 17538 ด.ญ. ณรัชอร แก้วเนิน
15 17453 ด.ช. ภัคพงษ์ กระต่ำย 41 17572 ด.ญ. อชิรญำ อินตำ
16 17455 ด.ช. พริิยกร ศิริโสภณ 42 17573 ด.ญ. นภัสสร แก้วพจิิตร
17 17482 ด.ช. กฤชณัฎฐ์ แจ้งสว่ำง 43 17608 ด.ญ. ฐิติรัตน์ สุนประชำ
18 17486 ด.ช. ปีติภัทร ภักดีกุล 44 17614 ด.ญ. อุรัสยำ อุดมสินค้ำ
19 17523 ด.ช. ธีรภัทร ย้ิมแย้ม 45 18134 ด.ญ. รติชำ นพรัตน์ธ ำรง
20 17527 ด.ช. สมิทร์ อุดมผล 46 18510 ด.ญ. มณิสรำ มักสิลำ
21 17551 ด.ช. ฐิติศักด์ิ อ ำไพกูล 47 18878 ด.ญ. ปริณดำ เรืองศรี
22 17554 ด.ช. ภูวิศ โพธิบุตร 48 19306 ด.ญ. กรรณิกำร์ จันทร์สุข
23 17555 ด.ช. ธีรกำนต์ แช่มช้อย 49 19307 ด.ญ. แพรพลอย บุญตำ
24 17558 ด.ช. กฤตำณัฐ โพธิพนัธ์ุ 50 19308 ด.ญ. ดลพร สิงหเ์จริญ
25 17561 ด.ช. ชิษณุพงศ์ วีระสุนทร 51 19309 ด.ญ. ปรีชญำน์ แจ่มศรี
26 17563 ด.ช. ปำณวัฒน์ ขุนทอง 52 19310 ด.ญ. แพรพลอย แสนสุข
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 17307 ด.ช. ณัฐพล ถำวรวงษ์ 28 17328 ด.ญ. เบญญำภำ สุดนำวำ
2 17308 ด.ช. ธนกร หรัิญกุล 29 17331 ด.ญ. พมิพพ์ศิำ วิสำรวงศ์
3 17309 ด.ช. ทัณฑวัต ชวนอยู่ 30 17334 ด.ญ. กำนต์ชุดำ สุธำไทยำรักษ์
4 17385 ด.ช. ณัฐกฤต เหลืองตระกูล 31 17335 ด.ญ. ศันสนีย์ เกษมสุข
5 17422 ด.ช. ศุภณัฐ ปำนคล้ ำ 32 17364 ด.ญ. นันท์ณภัส มีเท
6 17425 ด.ช. ธนกฤต บุระขจร 33 17366 ด.ญ. ธัญธร เซ่ียงหวอง
7 17458 ด.ช. พศวีร์ สุขเขียว 34 17371 ด.ญ. ณัฐธิดำ ขันทอง
8 17480 ด.ช. สิงหำ พสูิตร์ 35 17397 ด.ญ. นภสร วงค์ดี
9 17492 ด.ช. กณวรรธ ค ำพฒุ 36 17401 ด.ญ. ณัชชำ กำญจนด ำรงเดช
10 17517 ด.ช. สิรดนัย นิลเขียว 37 17403 ด.ญ. สุพชิฌำย์ ขจรกล่ิน
11 17518 ด.ช. ณัฐพล หว่ำนพชื 38 17404 ด.ญ. นันทนัท ถิน่กำญจน์วัฒนำ
12 17519 ด.ช. ธนำ คงวัฒนำนนท์ 39 17433 ด.ญ. ธนัทสนันท์ พนัธ์ุแสน
13 17548 ด.ช. จิรำยุทธ์ ป้องศรี 40 17460 ด.ญ. รัตน์พรีะดำ มำเจริญรุ่งเรือง
14 17557 ด.ช. ณัฐภำส ล ำดวล 41 17462 ด.ญ. ธวัลยำ ทองจันทร์
15 17559 ด.ช. สรวิชญ์ แป๊ะวัฒนำ 42 17463 ด.ญ. ธัญรัตน์ คงทอง
16 17596 ด.ช. กษด์ิิเดช แสงประทุม 43 17465 ด.ญ. ปรีณิดำ ทำยะบวร
17 17598 ด.ช. รจิตพชิญ์ ตรุษกรำน 44 17474 ด.ญ. พชรพำ เล้ำเจริญ
18 17599 ด.ช. ณฐพงศ์ ปลัดดินแดน 45 17498 ด.ญ. ฉัตร์แก้ว วงษธั์ญญะ
19 17605 ด.ช. กิตติเชษฐ์ อัศวพทิักษพ์งศ์ 46 17506 ด.ญ. อริยำรัชต์ คงกระพนัธ์
20 17611 ด.ช. นรำธิป ฉิมพงษ์ 47 17539 ด.ญ. อัญรินทร์ แก้วตำ
21 17636 ด.ช. อัครพล โมระกำนต์ 48 17565 ด.ญ. พชิชำภัค เชือ้วู้หลิม
22 17640 ด.ช. ณฐพชัร์ โฉมงำม 49 17568 ด.ญ. ณชนก แช่มช้อย
23 17733 ด.ช. กันต์ตินันท์ สุขนิรันดร์ 50 17574 ด.ญ. ปุญนัสชญำ จัดละ
24 17736 ด.ช. พฒันพล สุขกรม 51 17639 ด.ญ. กฤติยำณี มีเท
25 17749 ด.ช. เทพทัต จันจ ำปำ 52 17645 ด.ญ. อุรัสยำ วงษวั์ฒนำ
26 18462 ด.ช. พชัร์พล ศรีศุกลสินธ์ 53 18135 ด.ญ. สุพรรณษำ รุ่งเรือง
27 18874 ด.ช. ภูผำ ปิยะรำช 54 18137 ด.ญ. พศัธนัญญำ ทองงำม
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 17302 ด.ช. กรรณธร จินดำกุลย์ 28 17359 ด.ญ. อำภรณ์รัช เตียงเกตุ
2 17311 ด.ช. ณัฐพล ปิยะพนัธ์ุ 29 17363 ด.ญ. ณัฏฐวี เทวำ
3 17318 ด.ช. เตชิต คัยนันทน์ 30 17367 ด.ญ. ศุภิสรำ แก้วสุริยะ
4 17319 ด.ช. พฒันพล มูลสำร 31 17370 ด.ญ. ภีรดำ กำญจนสุทธิรักษ์
5 17344 ด.ช. ธำวิน เวียงอินทร์ 32 17393 ด.ญ. ปัณณวีร์ เอีย่มเอกอมรกุล
6 17350 ด.ช. ชินำธิป ปิยะพนัธ์ 33 17406 ด.ญ. ธันยำรัตน์ แก่นสำร
7 17384 ด.ช. ธนำธิป ชลอทรัพย์ 34 17426 ด.ญ. ปัทวีร์ ตังคสูตร์
8 17389 ด.ช. ภำกร ระถะกำร 35 17428 ด.ญ. กัญญศร เปรมปรีด์ิ
9 17415 ด.ช. กิดำกร แก้ววิชิต 36 17429 ด.ญ. ณัฐพร เกิดฤทธ์ิ
10 17445 ด.ช. คณิศร ศิริชมจันทร์ 37 17430 ด.ญ. ชนัญชิดำ จิตนิยม
11 17484 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ไพศำล 38 17431 ด.ญ. สุภวรรณ วิสุทธิชัยยะกุล
12 17485 ด.ช. ภูวริศ ภู่เหมำ 39 17436 ด.ญ. อรพลิน ตำตะ
13 17511 ด.ช. ปัญญำพฒัน์ หอมหวล 40 17464 ด.ญ. อริสรำ มีลำภ
14 17516 ด.ช. ศุภกฤต วงษส์ถิตย์ 41 17475 ด.ญ. ปุณณำรมย์ ทองมัน่
15 17521 ด.ช. ธรรมนิตย์ กิจประสงค์ 42 17502 ด.ญ. วรรณกร เล้ำสวย
16 17522 ด.ช. ณัฐพฒัน์ จุย้วัน 43 17530 ด.ญ. จิรประภำ เจริญวรรณธนัง
17 17524 ด.ช. อภิวิชญ์ ชืน่สงวน 44 17532 ด.ญ. ธรรญธร ต้ังอุดมภพ
18 17528 ด.ช. จำรุวัฒน์ สภำพกัตร์ 45 17535 ด.ญ. อมิตตำ จันจุติ
19 17560 ด.ช. ณัฐดนัย จิตนิยม 46 17536 ด.ญ. กัญญำพชัร มหำวัตร์
20 17604 ด.ช. นัชชำวิน จันทร์งำม 47 17537 ด.ญ. กัญญำณัฐ มหำวัตร์
21 17607 ด.ช. ภูวเดช พลีน้อย 48 17544 ด.ญ. จิรัชยำ สุขสม
22 17616 ด.ช. ภัคคพงศ์ วำรีนิล 49 17576 ด.ญ. สุชำวดี ผิวผ่อง
23 17622 ด.ช. รพพีฒัน์ ออกเวหำ 50 17577 ด.ญ. ณิชภัทร อุน่เครือ
24 17746 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ขวัญอ่อน 51 17745 ด.ญ. ปทิตตำ บัวบำน
25 17322 ด.ญ. ชลิตำ วิศิษฎ์ธรรมศรี 52 18138 ด.ญ. วิรัลพชัร แสงทอง
26 17323 ด.ญ. ภัทรศศิร์ อุดม 53 18875 ด.ญ. นันทิชำ แม้นทิม
27 17357 ด.ญ. ธนัญญำ เกษมโศธน์ 54 18876 ด.ญ. ธนภรณ์ อมรชัยยำพทิักษ์

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 17312 ด.ช. เมธำสิทธ์ิ วิทมำสิงห์ 21 17512 ด.ช. ธีทัต ปรีชำกุล

2 17316 ด.ช. วณัฐกำนต์ กำแก้ว 22 17514 ด.ช. ณรำวุฒิ อุดมผล

3 17317 ด.ช. กำรัณยภำส ช ำนำญ 23 17515 ด.ช. ศุภสัณห์ ธนะฤกษ์

4 17341 ด.ช. ทธรรษ มุสิกบุตร 24 17525 ด.ช. ปุริมปรัชญ์ หยุะพนัธ์

5 17372 ด.ช. ธนกฤต ใจมัน่ 25 17556 ด.ช. ปภังกร ทรัพย์คลัง

6 17376 ด.ช. พลำกร เปรมปรีด์ิ 26 17562 ด.ช. พชร จ ำปำไทย

7 17380 ด.ช. จตุพร สำรีวงษ์ 27 17642 ด.ช. รุ่งระวี แย้มเกศร์หอม

8 17381 ด.ช. อริย์ธัช ศิริเหลืองทอง 28 17743 ด.ช. เจตนิพฐิ บุญรอด

9 17383 ด.ช. จิรวัฒน์ ธรรมผุย 29 18136 ด.ช. วัฒน์ธนพล สุขพนัธ์

10 17391 ด.ช. โยนิ รำนตำลำ 30 17325 ด.ญ. วรกมล หว้ยแก้ว

11 17407 ด.ช. กิตติณัฏฐ์ แสงสีเหลือง 31 17329 ด.ญ. อริสรำ กล่ินดอกแก้ว

12 17409 ด.ช. ชยันตรัย คำรวำนนท์ 32 17333 ด.ญ. ธนัญญวัจน์ เมืองสุวรรณ

13 17411 ด.ช. สุวรรณ สมโภช 33 17358 ด.ญ. กัญวรำ ค ำมี

14 17412 ด.ช. สุทธิรักษ์ มณีแสง 34 17543 ด.ญ. ภัทรินทร์ บัวบำน

15 17414 ด.ช. อิทธิพทัธ์ จีเ้พชร 35 17579 ด.ญ. ณัฐพร ปุยภิรมย์

16 17416 ด.ช. พทัรกรณ์ นงนุช 36 17627 ด.ญ. กวินธิดำ พุม่ชุมพล

17 17418 ด.ช. พสชนันท์ เจตพกุ 37 17638 ด.ญ. สุพรรณนำรำ ภูสว่ำง

18 17424 ด.ช. พฒัฐพงศ์ เหมพนัธ์ 38 17731 ด.ญ. เขมจิรำ อุย้ฟกั

19 17448 ด.ช. อำณกร แสงแพร 39 18509 ด.ญ. อริญลฎำ ชมพล

20 17450 ด.ช. ณัฐภัทร ภู่ทอง 40 19670 ด.ญ. ศศิกมล สิริพฤกษำ
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ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล
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เลข

ประจ ำตัว

1 17314 ด.ช. ภูกมล บัวศิริ 24 17730 ด.ช. ธนวรรธน์ ศิลปสิทธ์ิ

2 17320 ด.ช. ทยำกร บูรณธนำนุกิจ 25 18139 ด.ช. พศวีร์ แก้วสด

3 17343 ด.ช. รัฐนันท์ ศิลลำ 26 18140 ด.ช. ตรัยภพ สุระคงคำ

4 17345 ด.ช. ปพน ยอดวิมล 27 19251 ด.ช. คณพฒัน์ แก้วพรำยงำม

5 17348 ด.ช. วริทธ์ิดนย์ วงษส์กุล 28 17365 ด.ญ. ขวัญจิรำ สีกำล้ินทอง

6 17374 ด.ช. ปุณณวิช แผ่อัฐ 29 17369 ด.ญ. ปำลิตำ บัณฑิตไทย

7 17382 ด.ช. ทัตเทพ อยู่ยง 30 17395 ด.ญ. ปำณิสำ พนัโพธ์ิ

8 17390 ด.ช. สิรภพ นิยมสุข 31 17400 ด.ญ. จิตภำ ตันมันทอง

9 17417 ด.ช. ภัคพล สมประสงค์ดี 32 17405 ด.ญ. วรวลัญช์ เจนวิชชุ

10 17449 ด.ช. ภคภัทร พลูศิริ 33 17435 ด.ญ. กัญญำพชัร แก้วหนองโพธ์ิ

11 17454 ด.ช. กวิน ศรีแพงแสน 34 17438 ด.ญ. นัทธ์หทัย ทองโสภำ

12 17459 ด.ช. ศิระวัฒน์ มหทัธนะวรโชติ 35 17461 ด.ญ. ณัชชำ สบำยย่ิงดลเดช

13 17487 ด.ช. ธนกฤต ไพรี 36 17470 ด.ญ. ณัฐณิชำ นำคะพนัธ์ุ

14 17494 ด.ช. นรำวุฒิ กำญจนสมศักด์ิ 37 17495 ด.ญ. จุฑำมณี พรหมหอ้ง

15 17513 ด.ช. ประภำกร ผ่องเกษม 38 17505 ด.ญ. นิรัชพร วีระสุนทร

16 17546 ด.ช. กวีกำนต์ ทองสีนุช 39 17541 ด.ญ. พชิญธิดำ ล่องนำ

17 17553 ด.ช. ธนภัทร อดิเรกลำภ 40 17571 ด.ญ. ขวัญหทัย หอมยำมเย็น

18 17597 ด.ช. ชยุตพงศ์ มีแก้ว 41 17609 ด.ญ.  ศรีจิตรำ กสำนติกุล

19 17615 ด.ช. ไตรรัตน์ บ้ำนกล้วย 42 17620 ด.ญ. วรรณวิสำข์ นำควิมล

20 17618 ด.ช. วชิรวิทย์ ชัยมณี 43 17632 ด.ญ. พฒัน์นรี เนียมสมิง

21 17630 ด.ช. ภูมิ สุขกรม 44 17644 ด.ญ. สุภิดำ ธรำภูมิพพิฒัน์

22 17637 ด.ช. จิรำยุ พนิิจโคกกรวด 45 17741 ด.ญ. ภิรัญญำ ล ำดวล

23 17728 ด.ช. ภำคิน สุนทรธรรม
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1 17340 ด.ช. ธรณ์ธันย์ เอีย่มนวม 25 17324 ด.ญ. ปุณิกำ ง้วนพนัธ์

2 17342 ด.ช. ปฏิพฒัน์ จันทะ 26 17330 ด.ญ. วริศรำ เพิม่นำม

3 17349 ด.ช. รัชพล วงศ์วัชรมงคล 27 17356 ด.ญ. ญำณิดำ ชูค ำ

4 17351 ด.ช. ธนวินท์ แสวงทรัพย์ 28 17361 ด.ญ. พชิญำภัค ทองค ำ

5 17355 ด.ช. นภัสดล นักเพยีร 29 17362 ด.ญ. บุษยมำส บัวซ้อน

6 17378 ด.ช. เหมรัศมิ์ พฒันมำศ 30 17368 ด.ญ. กุลจิรำ วงศ์ดี

7 17408 ด.ช. ฑีนธร วีระสุนทร 31 17396 ด.ญ. รัญชิดำ รักกำญจนันท์

8 17441 ด.ช. ธนโชติ โพธ์ิเงิน 32 17427 ด.ญ. วิลำสินี หอมสุคนธ์

9 17444 ด.ช. ภูมิพฒัน์ บุญญกิจวิวัฒน์ 33 17471 ด.ญ. ฐิติมน ต้ังกิจดีมัน่

10 17446 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ชะเอม 34 17472 ด.ญ. รวิสรำ ดิษฐประชำ

11 17456 ด.ช. ธนพชั บัวจีน 35 17500 ด.ญ. จิรำภรณ์ ใจจันทร์

12 17478 ด.ช. ชวโรจน์ บ้ำนกล้วย 36 17503 ด.ญ. ญำณิศำ บัวซ้อน

13 17479 ด.ช. ชวัลวิทย์ บ้ำนกล้วย 37 17529 ด.ญ. จัตมนพร รักษี

14 17481 ด.ช. อนุภำพ ยุทธมงคล 38 17534 ด.ญ. วนัสนันท์ วงษจ์ินดำ

15 17488 ด.ช. พชรกร แตงดี 39 17569 ด.ญ. ศรัณย์รัตน์ มหทัธโนโชติ

16 17490 ด.ช. ณฐวัฒน์ สุนทรวงศกร 40 17570 ด.ญ. อุรัสยำ ศรีพนม

17 17550 ด.ช. ธนภัทร เลิศศิริ 41 17578 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ วงศ์ดี

18 17552 ด.ช. อัครภูมิ  ไทชิ เกิดอยู่ 42 17601 ด.ญ. ภิญญำพชัญ์ เกษรเงิน

19 17623 ด.ช. รณกฤต มีเสียง 43 17613 ด.ญ. สุทินมำลี น้ ำทรัพย์

20 17629 ด.ช. ภำคิน ทักษณิธำนี 44 17643 ด.ญ. ธัญลักษณ์ สงพะโยม

21 17647 ด.ช. พสิษฐ์ เล้ียงชีพชอบ 45 17748 ด.ญ. สรัญญำ ณหทัยโภคิน

22 17747 ด.ช. ภูมิรฏำ โพธ์ิเงิน 46 17751 ด.ญ. ญำณิศำ สุขสม

23 18508 ด.ช. ชยพล แก้วด ำรงค์ 47 18465 ด.ญ. ณัฐนันท์ ชูเลิศ

24 17321 ด.ญ. พมิพช์ญำ โพธ์ิใบ 48 18466 ด.ญ. สุปวีณ์ ธนะบรรณ
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1 17306 ด.ช. โสภณ ฉิมพงษ์ 26 18505 ด.ช. กัณณพฒัน์ ผิวพลอยงำม

2 17338 ด.ช. นัธทวัฒน์ คงถำวร 27 18506 ด.ช. วรภัทร ภำคภูมิ

3 17339 ด.ช. กันตพฒัน์ วศินนิติวงศ์ 28 19250 ด.ช. ศิรชัช ซ่ือตรง

4 17375 ด.ช. ธรณ์เทพ โรจน์ปัญญำกิจ 29 17336 ด.ญ. ธันศฤน อุณหเลขกะ

5 17421 ด.ช. นนท์ จำรุกรโรจน์วัฒน 30 17360 ด.ญ. ณิชำภัทร คุ้มพะเนียด

6 17442 ด.ช. ภณเอก อภิวัฒน์ขจร 31 17394 ด.ญ. กมลลักษณ์ รักสำตร

7 17443 ด.ช. สิรวิชญ์ ท่ำฉลำด 32 17399 ด.ญ. สิรภัทร ตระกูลชมดง

8 17451 ด.ช. วรรณกรณ์ อินปิน่ 33 17432 ด.ญ. มณิฐกำนต์ เรือนอินทร์

9 17452 ด.ช. สินธุ สุธำบัณฑิตพงศ์ 34 17439 ด.ญ. พรีมริตำ ทองพสิิฐสมบัติ

10 17476 ด.ช. อภิวิชญ์ วงศ์อำรีย์สวัสด์ิ 35 17466 ด.ญ. ศิริสุข ประเสริฐ

11 17477 ด.ช. สิรภพ สุขรินทร์ 36 17473 ด.ญ.  ณัฐนพนิ กิตติธรรมโรจน์

12 17483 ด.ช. ปำรัช หอไทย 37 17496 ด.ญ. ชญำนิศ เอือ้เฟือ้

13 17489 ด.ช. ภูดิท ถำวรวงษ์ 38 17497 ด.ญ. ปุณิกำ ธรำธำรกุลวัฒนำ

14 17491 ด.ช. ญำณำธิป บุษรำคัมกุล 39 17499 ด.ญ. จิระประไพ เถือ่นสุริยะ

15 17547 ด.ช. จิรชยุตม์ โพธ์ิจันทร์ 40 17501 ด.ญ. พชิญ์สินี มังคละไชยำ

16 17549 ด.ช. น ำโชค จงทองแท้ 41 17508 ด.ญ. มำรีญำ ตันพริิยะกุล

17 17606 ด.ช. พทิยุตม์ สุวรรณ 42 17531 ด.ญ. ชนำธิป ชัยธรรม

18 17610 ด.ช. วรำกร คมทำ 43 17533 ด.ญ. ปุณณดำ ขำวสังข์

19 17625 ด.ช. ชรัณ ศรีวงษศิ์ริวัฒน์ 44 17540 ด.ญ. ธรรญชนก ล้ีเกษร

20 17628 ด.ช. เตชินท์ ล้อวงศ์รัตนำกร 45 17566 ด.ญ. ณธญำ โกลิมำศ

21 17634 ด.ช. จีรพฒัน์ กำญจนอภิรักษ์ 46 17575 ด.ญ. ฌิฌำ แก้วสุทธิ

22 17635 ด.ช. คุณภัทร ขุนพทิักษ์ 47 17633 ด.ญ. กนกลักษณ์ มณเฑียรฑิรำลัย

23 17734 ด.ช. ปัณณทัต ดวงใส 48 17729 ด.ญ. ณัชฌนนท์ ดำบแก้ว

24 17737 ด.ช. จักรพงษ์ เย็นจิตต์ 49 17742 ด.ญ. ขวัญจิรำ ดวงตำทิพย์

25 18081 ด.ช. ธันย์วรินทร์ อินทร์ตรำ 50 17744 ด.ญ. นพรรณพ ปิน่ทองดี
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