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1 15713 ด.ช. สิรวิชญ์ แก่นแก้ว 24 15769 ด.ญ. กชพร สวัสด์ิมี

2 15722 ด.ช. สุธากร คล้ายโพธ์ิทอง 25 15771 ด.ญ. ปาลิตา พนัส าโรง

3 15744 ด.ช. นิธิพฒัน์ เหมือนเขียว 26 15792 ด.ญ. นันทิชา เทียมจันทร์

4 15752 ด.ช. ธวัชชัย คลังศิริ 27 15801 ด.ญ. วรวลัญช์ เจียรนัย

5 15778 ด.ช. วัชรพงษ์ ชอบท าดี 28 15802 ด.ญ. ศรัณย์พร ชนประเสริฐ

6 15780 ด.ช. นิติพงษ์ สุวรรณ 29 15829 ด.ญ. ทิชา พรประการ

7 15784 ด.ช. เฒ่าท าภร ภูส าราญวงษ์ 30 15831 ด.ญ. สุพชิญา ขจรกล่ิน

8 15821 ด.ช. ชัยพฤกษ์ รัตนโกสิน 31 15834 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ถิน่กาญจน์

9 15847 ด.ช. บุรธัต โคกแก้ว 32 15859 ด.ญ. ธันยรัตน์ แสงยอด

10 15876 ด.ช. ศุภกิตต์ิ สังข์สอาด 33 15866 ด.ญ. ชนิกานต์ สิริอธิพร

11 15877 ด.ช. ณภัทร น  าใจสุข 34 15867 ด.ญ. ธัญวรัตม์ วานิชศุภชัย

12 15878 ด.ช. สุทธิชัย เพชรศรี 35 15870 ด.ญ. ญาณันธร นิลบุตร

13 15915 ด.ช. นนท์ปวิช กิจเกตุ 36 15900 ด.ญ. ณัฐชยา สีสุกสาม

14 15918 ด.ช. ภีมวัศ ศรีกุศลานุกูล 37 15907 ด.ญ. อรพมิล แก้วพจิิตร

15 15920 ด.ช. วัชรากร พลูสวัสด์ิ 38 15931 ด.ญ. พนัธาทิพย์ เขียวสวัสด์ิ

16 15979 ด.ช. ปัถย์ ศรีอนันต์ 39 15991 ด.ญ. วิชญาพร ส าเรืองเนตร์

17 15989 ด.ช. ศุภณัฐ เจียวย่ี 40 16378 ด.ญ. สุปรียา บุญพทิักษ์

18 16002 ด.ช. คชพงศ์ สมคิด 41 16384 ด.ญ. เปมิกา ดีมี

19 16035 ด.ช. วศิน อรุณีนิรมาน 42 16753 ด.ญ. ภัคคมณฐ์ ดอกสาคู

20 17685 ด.ช. ปฏิพทัธ์ นักจะเข้ 43 16754 ด.ญ. ศศิวิมล เพิม่สุวรรณ์

21 18850 ด.ช. เขตฐภูมิ ใจดี 44 16892 ด.ญ. สู่ขวัญ ไกรสิงห์

22 15733 ด.ญ. นารีรัตน์ มัน่คง 45 17687 ด.ญ. ณิชานันทน์ หว้ยหงษท์อง

23 15757 ด.ญ. กุลพชัร ทองคง 46 17688 ด.ญ. ธมลวรรณ บูส่ามสาย
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1 15405 ด.ช. เตวิช หงษง์าม 25 19275 ด.ช. ภาณุพงศ์ บัวศรี

2 15723 ด.ช. พรีศักด์ิ วงศ์หวุน 26 19276 ด.ช. อินทรพงศ์ อุย้ฟกั

3 15725 ด.ช. ปวริศ สกุลเวียงกาญจน์ 27 19277 ด.ช. นันทพชัร์ เอกทรัพย์สกุล

4 15745 ด.ช. กิตปกรณ์ โพธินันทวงศ์ 28 19278 ด.ช. สุทธิพจน์ กอวิจิตร

5 15751 ด.ช. อธิป โคกกระเทียม 29 19668 ด.ช. อธิยุต พุม่แสวง

6 15809 ด.ช. จิรภัทร ประชาฉาย 30 15740 ด.ญ. รวินท์นิภา เจริญธรรม

7 15818 ด.ช. ศุภณัฐ สิงหวิชัย 31 15903 ด.ญ. ปุณยาพร น้อยฉาย

8 15853 ด.ช. ไอยเรศ ชูสังกิจ 32 15904 ด.ญ. สุภาวดี ไหมศรี

9 15914 ด.ช. เพทาย พว่งแพ 33 15933 ด.ญ. กานญาดา ค าสวาย

10 16016 ด.ช. รัฐพล วงษวั์ฒนา 34 16012 ด.ญ. นวพร กาญจนสมศักด์ิ

11 16028 ด.ช. นนท์ปวิธ ธนะฤกษ์ 35 16019 ด.ญ. ธนพร ดอนพรายเพชร

12 18492 ด.ช. นนทกร แสงประทุม 36 16024 ด.ญ. ธาราทิพย์ คงยม

13 18493 ด.ช. ภูบดินทร์ ชืน่แสง 37 16025 ด.ญ. ชนัญชิดา จันทร์เพช็ร

14 19264 ด.ช. ธรรศ วารีสถิตย์จิตร์ 38 16032 ด.ญ. ภัทรวดี สุริยกานนท์

15 19265 ด.ช. จารุเกียรติ ดีหา 39 19279 ด.ญ. อุษามณี น่วมทอง

16 19266 ด.ช. ธนพล มากมี 40 19280 ด.ญ. ปรานปรียา แจ่มศรี

17 19267 ด.ช. วีรภัทร คชายุทธ 41 19282 ด.ญ. วรรณวิมล สุขมัน่

18 19268 ด.ช. ปัณณวัตร ค าเภา 42 19283 ด.ญ. จรรยพร ไชยบัญฑิต

19 19269 ด.ช. อัฎฐพล ทองแดงกายสิทธ์ิ 43 19284 ด.ญ. พมิพณั์ฐชยา สิโรตมรัตน์

20 19270 ด.ช. กฤษณะ เพช็รรัตน์ 44 19285 ด.ญ. นัดตะวัน อนุตรปรีชาวงศ์

21 19271 ด.ช. ธนภัทร เตชะบวรกุล 45 19286 ด.ญ. อินธุอร พชิเคอร์ร่ิง

22 19272 ด.ช. สรวิชญ์ โตเอีย่ม 46 19287 ด.ญ. สุชาวดี วงศ์เอีย่ม

23 19273 ด.ช. ปรรัญ เรืองหรัิญ 47 19288 ด.ญ. สลิลทิพย์ ข าพวง

24 19274 ด.ช. ชัยจิรัฐฐ์ ประวิงทรัพย์ 48 19289 ด.ญ. ปริยากร ทองเรือง
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1 15711 ด.ช. กิตติกวิน อุดมผล 12 15981 ด.ช. อดิศร โพธ์ิใบ

2 15715 ด.ช. ธีรากรณ์ ศิลางาม 13 15795 ด.ญ. เมธาพร บริสุทธ์ิ

3 15749 ด.ช. ธรรมวรรณ เกิดแก้ว 14 15826 ด.ญ. ชาลิสา วะเริงรัมย์

4 15753 ด.ช. ณัฏฐพล ประภากมล 15 15938 ด.ญ. ภพตะวัน บัวบาน

5 15785 ด.ช. นิพฐิพนธ์ ศรีวลีรัตน์ 16 15983 ด.ญ. บุรัสกร นะวาระ

6 15787 ด.ช. กฤตภพ ผิวเหลือง 17 15992 ด.ญ. ปิยวรรณ พทิักษก์าญจนกุล

7 15817 ด.ช. ภานุพงศ์ เมฆพฒัน์ 18 15998 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ หงส์ไชยกุล

8 15883 ด.ช. ปัณณวัฒน์ แสงพุม่ 19 16013 ด.ญ. ธนพร บุญรอด

9 15884 ด.ช. กฤตภาส ตันเจริญ 20 18107 ด.ญ. ปวรวรรณ ศรีวลีรัตน์

10 15911 ด.ช. ภากร รอดคล  า 21 19281 ด.ญ. จิณหน์ิภา บรรจบสมัย

11 15921 ด.ช. คณิศร คังคะสุวรรณ 22 19290 ด.ญ. สุกฤตา สินธุฉ่ า
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