
1 19385 ด.ช. นราธิป เบญ็พาด 18 19402 ด.ญ. ธนิศร เติมคุนานนท์

2 19386 ด.ช. อิศราวุฒิ ต้นโพธ์ิ 19 19403 ด.ญ. พุฒิธาดา ชมจันทร์

3 19387 ด.ช. ธนภัทร ฟักทอง 20 19404 ด.ญ. จุฑามาศ วิสุทธิชัยยะกุล

4 19388 ด.ช. ถิรภัค ภู่โคกหวาย 21 19405 ด.ญ. ปริยาภัทร ศรัทธาผล

5 19389 ด.ช. อัศดินณทร์ ปิ่นวิถี 22 19406 ด.ญ. นาราชา บญุหลี

6 19390 ด.ช. ปณัณวิชญ์ เกรียงวิทยากุล 23 19407 ด.ญ. พรวลัย สังข์สังวาลย์

7 19391 ด.ช. ปฐพี ธนะพงศ์เพชร 24 19408 ด.ญ. กัญญาภัทร จันทร

8 19392 ด.ช. กตัญญู ธัญญาวุฒิ 25 19409 ด.ญ. พงศ์ปภัสสร ไตรวิเชียร

9 19393 ด.ช. เอกรินทร์ กล่ินหอม 26 19410 ด.ญ. นันทน์ภัส มาลาพงษ์

10 19394 ด.ช. ณัฏฐพล พรศิริกาญจน์ 27 19411 ด.ญ. สุดารัตน์ อ้มงาม

11 19395 ด.ช. ภาณุภัทร เสรีลัดดานนท์ 28 19412 ด.ญ. กนกรัตน์ แก่นรักษ์

12 19396 ด.ช. จิรากร สมจริยา 29 19413 ด.ญ. ฐานิตา ฉิมฉลอง

13 19397 ด.ช. กรรชัย เซ่ียงฝุง 30 19414 ด.ญ. ธนพร โยธาภักดี

14 19398 ด.ช. ธัชธรรม์ ปฐมกัปล์ 31 19415 ด.ญ. กัญญพัชร เจนก่อเกียรติกุล

15 19399 ด.ช. นนทพัทธ์ แสงอรุณ 32 19416 ด.ญ. รุ่งไพลิน ชุลีกราน

16 19400 ด.ช. โสภณัฐ ปเูชียงแดง 33 19417 ด.ญ. ธัญชนิต สวัสด์ิฐิติเลิศ

17 19401 ด.ช. ณภัสกร พละเสวีนันท์ 34 19418 ด.ญ. วรรณพร ประเทศ

35 19419 ด.ญ อมรรัตน์ วงศ์สุวรรณ

36 19420 ด.ญ. กนกอร สีลานุพันธ์
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1 19421 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ทองโบราณ 18 19438 ด.ญ. ถณัฐภิชา ดอกบกุ

2 19422 ด.ช. ภูมิ ไกรศรีทา 19 19439 ด.ญ. ปรวีร์ เทพวงศ์

3 19423 ด.ช. ชนาสิน ใจกล้า 20 19440 ด.ญ. ชณัฐตา ชะนิ่ม

4 19424 ด.ช. ธนวิชญ์ จิตนิยม 21 19441 ด.ญ. กรวรรณ จันทฤทธ์ิ

5 19425 ด.ช. ธนาธิป แซ่จึง 22 19442 ด.ญ. สิวพร สมบญุ

6 19426 ด.ช. รัชนนท์ ธนูทอง 23 19443 ด.ญ. ภัทรวรี จันทร์เฮง

7 19427 ด.ช. พัชรดนัย แย้มพวง 24 19444 ด.ญ. ศรัญญา ม้าวงษ์

8 19428 ด.ช. อนาวิล ทวีพูล 25 19445 ด.ญ. กัญญาภัค แผนกุล

9 19429 ด.ช. ธีรธัชช์ เพียรประสพ 26 19446 ด.ญ. ญาณิฐา สุภาพ

10 19430 ด.ช. ภูริณัฐ ปั้นหยัด 27 19447 ด.ญ. พรรณปพร คงอ่อน

11 19431 ด.ช. ธนัตถ์ อาชีวมงคล 28 19448 ด.ญ. ธนมล ชูครุฑ

12 19432 ด.ช. ธนภัทร อรุณภู่ 29 19449 ด.ญ. สลิลทพิย์ กลัดนิล

13 19433 ด.ช. ธนโชติ แก้วเล็ก 30 19450 ด.ญ. ชนิดาภา อินทสมมุติ

14 19434 ด.ช. ขรรชิท สานารินทร์ 31 19451 ด.ญ. มุนินทร์รัตน์ รัตนจันทร์

15 19435 ด.ช. โกเมศ นพวงศ์ 32 19452 ด.ญ. ชนัญชิดา เปรมศิริ

16 19436 ด.ช. ธนกฤต จงธนากุล 33 19453 ด.ญ. วริศศา วุฒิยานันท์

17 19437 ด.ช. วชิรวิทย์ ใจยะวงศ์ 34 19454 ด.ญ. ชญานันท์ ภูเวียง

35 19455 ด.ญ. วรพิชชา ชาวโพธ์ิคอย
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1 19456 ด.ช. จตุฤทธ์ิ นววิธิพงศ์ 20 19475 ด.ญ. ญาดา เนตรจรัสแสง

2 19457 ด.ช. ปญุญพัฒน์ เหลืองอร่าม 21 19476 ด.ญ. พิชชาพัชร์ สิงหณุวุฒิ

3 19458 ด.ช. นันทพัทธ์ เปรมทอง 22 19477 ด.ญ. ณิชาภัทร เนตรน้อย

4 19459 ด.ช. กิตติวินท์ มโนมัยเพิ่มพูน 23 19478 ด.ญ. ภัทรธิชา ธงจันทร์

5 19460 ด.ช. อัศวิน ปาทาน 24 19479 ด.ญ. วชิรญา แสงทอง

6 19461 ด.ช. ฐาวิศว์ พงษ์ศักด์ิ 25 19480 ด.ญ. ขวัญกวินท์ แก้วทอง

7 19462 ด.ช. พิพัฒน์ สุขสวัสด์ิ 26 19481 ด.ญ. สุพิชญา ชิตเจริญ

8 19463 ด.ช. กฤษฎา เจนจบ 27 19482 ด.ญ. กัญญาภัทร เทศนา

9 19464 ด.ช. ภัทรพล จ าปาโชติวรกุล 28 19483 ด.ญ. พิชญธิดา สุขดี

10 19465 ด.ช. ธนกิจ โนเล่ียม 29 19484 ด.ญ. กชพร แก้วยะรัตน์

11 19466 ด.ช. อธิภัทร พาภิรมย์ 30 19485 ด.ญ. ณิชนันทน์ จินดานิล

12 19467 ด.ช. ศุภวัฒน์ บญุประเทอืง 31 19486 ด.ญ. พิมพ์ลภัส วัฒนานุกิจ

13 19468 ด.ช. ณธกร พันธ์ุแก้ว 32 19487 ด.ญ. วรัญญา เชิดนิรันดร์

14 19469 ด.ช. วุฒิชัย นาควิมล 33 19488 ด.ญ. กนกทพิย์ ทองอินทร์

15 19470 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สุขดี 34 19489 ด.ญ. รณพร พันธ์ุแก้ว 

16 19471 ด.ช. ชนัญกร แช่มช้อย 35 19490 ด.ญ. สุพัตรา พาหะ

17 19472 ด.ช. พรรษวุฒิ วงศ์ธนทรัพย์ 36 19491 ด.ญ. ปญุญรัตน์ สวัสด์ิพานิชย์

18 19473 ด.ช. วรินทร พวงมาลัย

19 19474 ด.ช. ชนนน ใจสมบรูณ์
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1 19492 ด.ช. ฉัตรกัมพล พงษ์ศักด์ิ 17 19508 ด.ญ. สโรชิณี เสวกดรุณทร

2 19493 ด.ช. ปณัณทตั ต้ังมานะกิจ 18 19509 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ถิ่นกาญจน์

3 19494 ด.ช. อภิชาตก์ พรามมนัส 19 19510 ด.ญ. กัลยวรรธน์ โพธ์ิพ่วง

4 19495 ด.ช. ภัสกร ศศินันทท์กรณ์ 20 19511 ด.ญ. กัญญาภัค สิทธิสร

5 19496 ด.ช. ปวรปรัชญ์ กาญจน์บริรักษ์ 21 19512 ด.ญ. ณฉัตร ยุมังกูร

6 19497 ด.ช. ปยิวุฒิ ยาทพิย์ 22 19513 ด.ญ. ณัฐนันท์ สังกรณีวรรณ์

7 19498 ด.ช. จิรภัทร จีนาภักด์ิ 23 19514 ด.ญ. ญาณิน รุ่งเรือง

8 19499 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ประมูล 24 19515 ด.ญ. ทพิย์นารี อยู่บญุ

9 19500 ด.ช. ภูริ สุขผล 25 19516 ด.ญ. ปพิชญา สบายย่ิง

10 19501 ด.ช. ภัทรพล พวงแก้ว 26 19517 ด.ญ. ปญัวรัตน์ โตไร่

11 19502 ด.ช. กชกร กู้ทรัพย์ 27 19518 ด.ญ. ชนิตา ช่อสะอึก

12 19503 ด.ช. สฤษฎ์ชโสภณ จานทอง 28 19519 ด.ญ. สุพิชฎาย์ ประดับศรี 

13 19504 ด.ช. พัทธนันท์ อรชร 29 19520 ด.ญ. สุพิชญาณ์ ประดับศรี 

14 19505 ด.ช. ณัฐภัทร ไคลมี 30 19521 ด.ญ. ฬิกา ปานอุทยั

15 19506 ด.ช. ชนากร อังคตรีรัตน์ 31 19522 ด.ญ. สุภัสสรา โพธิพิพิธ

16 19507 ด.ช. ณัฐพัชร์ ลอพิริยะกุล 32 19523 ด.ญ. ชรินทร์ทพิย์ จงอุดมธนกิจ

33 19524 ด.ญ. กัญญาณัฐ โคกแก้ว

34 19525 ด.ญ. กมลพร จานทอง
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1 19526 ด.ช. วรัญญู รุ่งวิไลเจริญ 17 19542 ด.ญ. ณัฐวดี สุจริต

2 19527 ด.ช. นพดล ดอกบวั 18 19543 ด.ญ. กัญญพัชร เขียวพวง

3 19528 ด.ช. กรวิชญ์ ต้ังใจ 19 19544 ด.ญ. ณัฏฐสิริ จันทร์ศิริ

4 19529 ด.ช. ณัทกร สามัคคีธรรม 20 19545 ด.ญ. พรณัภพรรณ หว่านพืช

5 19530 ด.ช. จิรภาส ค าภิมาบตุร 21 19546 ด.ญ. ปญุญิศา กล่ินนิ่ม

6 19531 ด.ช. จีรวัฒน์ รักษากุล 22 19547 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ภูอังสะ

7 19532 ด.ช. ชณพัฒน์ อ่อนน้อม 23 19548 ด.ญ. พิณนารา อ่อนหวาน

8 19533 ด.ช. ฐานทพั ทนัธิมา 24 19549 ด.ญ. วรรณารัตน์ รักอักษร

9 19534 ด.ช. ภคพล เล่ียนเครือ 25 19550 ด.ญ. วทนัยา วงศ์หวุน

10 19535 ด.ช. พชรดนย์ ต้ังมานะกิจ 26 19551 ด.ญ. ธนัชญภร อินชูรัน

11 19536 ด.ช. อาชวิน อมรชัยยาพิทกัษ์ 27 19552 ด.ญ. ปณัทติา บอ่วารี

12 19537 ด.ช. ปภิณวิชญ์ ดิษฐเกษร 28 19553 ด.ญ. พลอยนับพัน ต้ังมานะกิจ

13 19538 ด.ช. ภูตะวัน ภู่สุวรรณ 29 19554 ด.ญ. มนทกานต์ สุปญับตุร

14 19539 ด.ช. บณัทตั พิทกัษ์สกุล 30 19555 ด.ญ. ณัฐธิดา หนูผาสุก

15 19540 ด.ช. ศุภณัฐ สู้ภัยพาล 31 19556 ด.ญ. ชัชชษา  ย่ิงภิญโญ

16 19541 ด.ช. โปรดปราน รักษากุล 32 19557 ด.ญ. นันทน์ภัส หมีแรต

33 19558 ด.ญ. ณัฐชา ปรางทอง

34 19559 ด.ญ. ภาณิชา วงศ์พีรกุล

35 19560 ด.ญ. ธารา เสาร์ม่วง
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1 19561 ด.ช. กิตติพิชญ์ ชมพลภักดี 19 19579 ด.ญ. ปณัชญา เลิศพรกุลรัตน์

2 19562 ด.ช. พัชรพงศ์ วีระประจักษ์กุล 20 19580 ด.ญ. พัตรพิมล ไทยประไพสาร

3 19563 ด.ช. ภาคิน ด าเกล้ียง 21 19581 ด.ญ. ธณัชพร ศุภวรกุล

4 19564 ด.ช. ธเนษฐ ผ้าแดง 22 19582 ด.ญ. อารดา ขาวผ่อง

5 19565 ด.ช. กฤตธัช ทณัฑกัล 23 19583 ด.ญ. จอมขวัญ บญุตา

6 19566 ด.ช. ธนกฤต บริสุทธ์ิ 24 19584 ด.ญ. ณัฏณิชา ทาศิลป์

7 19567 ด.ช. ศุภวิชญ์ แซ่ล้ิม 25 19585 ด.ญ. กัลยกร ยางทอง

8 19568 ด.ช. วรฤทธิเดช คณาศรี 26 19586 ด.ญ. มณฑิตา บวัแก้ว

9 19569 ด.ช. จิรายุ ปณุบตุร 27 19587 ด.ญ. มนัญชยา อินปิ่น

10 19570 ด.ช. ธนันต์ศิษฏ์ บตุรพรหม 28 19588 ด.ญ. ธันย์ชนก บญุเชิด

11 19571 ด.ช. ปฐมวุฒิ ทองมี 29 19589 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีหรัิญ

12 19572 ด.ช. ธนบลูย์ สุริยะ 30 19590 ด.ญ. ฟ้าปกเกศ เจ้นลา

13 19573 ด.ช. ปณัณวิชญ์ คงเปยี 31 19591 ด.ญ. ปวริศา สุขสมจิตร์

14 19574 ด.ช. พีรวัส เพชรแก้วมณี 32 19592 ด.ญ. กัญญาภัทร จุนทการ

15 19575 ด.ช. เมธพนธ์ คุ้มครอง 33 19593 ด.ญ. พรปวีณ์ ฉายชูวงษ์

16 19576 ด.ช. จิรากรณ์ แสงแพร 34 19594 ด.ญ. สิริ สิริพฤกษา

17 19577 ด.ช. บารมี ฝอยทอง 35 19595 ด.ญ. ณัชชญาภา พูนน าเภา

18 19578 ด.ช. ภัทรดนัย ธนเกียรติกุลธร 36 19666 ด.ญ. ปณัฑิตา จารุวิมลรัตน์
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1 19596 ด.ช. พิพัฒน์ พวงสวัสด์ิ 18 19613 ด.ญ. ธัญยธรณ์  ศรีวิพัฒน์

2 19597 ด.ช. วรินทร วิศิษฎ์ธรรมศรี 19 19614 ด.ญ. เณศรา จรัสแสนประเสริฐ

3 19598 ด.ช. เจนรบ วงศ์ดี 20 19615 ด.ญ. พัทธ์ธีรา วงษ์สถิตย์

4 19599 ด.ช. คุณากร อมรชัยยาพิทกัษ์ 21 19616 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ไชยทรัพย์

5 19600 ด.ช. อัครชัย เอียดเสถียร 22 19617 ด.ญ. พรนัปพัณทร์ ตันตระวาณิชย์

6 19601 ด.ช. พงศ์ปณต ชุ่มแพ 23 19618 ด.ญ. กัญญพัชร คชสาร

7 19602 ด.ช. นิติพัฒน์ อธิอัครทวีโชติ 24 19619 ด.ญ. วรกมล ขันทอง

8 19603 ด.ช. ภูกวิน กุลทพั 25 19620 ด.ญ. กัญญาภัทร นิลบตุร

9 19604 ด.ช. วรปรัชญ์ กรรณแก้ว 26 19621 ด.ญ. ปณุณากาญจน์ พวงทอง

10 19605 ด.ช. พสิษ แก่นรักษ์ 27 19622 ด.ญ. ปาลิดา ศรีจับ

11 19606 ด.ช. พชร มานะสันทตัชาติ 28 19623 ด.ญ. วฤณณ์ธร ปานเหลือง

12 19607 ด.ช. ณัฐพงษ์ ช่างสุก 29 19624 ด.ญ. รินทร์นารา อาจปกัษา

13 19608 ด.ช. นฤบดินทร์ วานิชศุภชัย 30 19625 ด.ญ. พิชญธิดา นาควิมล

14 19609 ด.ช. รชต มาเจริญรุ่งเรือง 31 19626 ด.ญ. นันทน์ภัส พลภักดี

15 19610 ด.ช. ธนดล ประชาฉาย 32 19627 ด.ญ. จิรัชญา พุ่มชุมพล

16 19611 ด.ช. พชรธาดา เรืองขจร 33 19628 ด.ญ. ธนัชพร สุวรรณ

17 19612 ด.ช. พีรวิชญ์ แปะ๊วัฒนา 34 19629 ด.ญ. ณญาดา ค ามา

35 19630 ด.ญ. รุจิณดา รุจิเจริญวงศ์
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1 19631 ด.ช. ปณุณวิช แย้มเพ็ชร์ 17 19647 ด.ญ. กัลยรัตน์ ขุมทอง

2 19632 ด.ช. ชญานนท์ แก้วตา 18 19648 ด.ญ. ชนัญชิดา ส าแดงเดช

3 19633 ด.ช. ยศพล บรรเทาทกุข์ 19 19649 ด.ญ. วรัทยา ทองมณี

4 19634 ด.ช. ณกรเมศ ปตีวัฒนกุล 20 19650 ด.ญ. ณฐมณฑ์ ไกรสิทธ์ิ

5 19635 ด.ช. พงศกรณ์ พิจารณ์สรรค์ 21 19651 ด.ญ. พิมรธิตรา อรุณรุมแสง

6 19636 ด.ช. ชินเทพ ลอพิริยะกุล 22 19652 ด.ญ. จารุวรรณ ชุมพล

7 19637 ด.ช. ธนกฤติ สบายย่ิง  23 19653 ด.ญ. บษุบาวรรณ นิยมสุข

8 19638 ด.ช. ธนบดี สบายย่ิง 24 19654 ด.ญ. ขวัญทพิย์ กิตติชัยวัฒนะกุล

9 19639 ด.ช. จิรโชติ แย้มย่ีสุ่น 25 19655 ด.ญ. เอวารินทร์ นุชนุ่ม

10 19640 ด.ช. รัชพล เกียรติพรเศรษฐ์ 26 19656 ด.ญ. วริศรา พุฒตาล

11 19641 ด.ช. สายฟ้า เกษราช 27 19657 ด.ญ. ปาลิกา ภูล าสัตย์

12 19642 ด.ช. ชลธาร เทพกิจ 28 19658 ด.ญ. ฤชุดา บวัทอง

13 19643 ด.ช. ธีรภัทร์ คชมนต์ 29 19659 ด.ญ. อมลวรรณ แสงทอง

14 19644 ด.ช. อัครวินท์ วัยวัฒนะ 30 19660 ด.ญ. ธัญชนก ศิลปสิทธ์ิ

15 19645 ด.ช. ไชยภัทร สุขสวัสด์ิ 31 19661 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ฮ้อวิลัย

16 19646 ด.ช. กฤติภัค เนตรประสม 32 19662 ด.ญ. กวินธิดา เขียวอิ่ม

33 19663 ด.ญ. กัญญาภัคค์ มาตรี

34 19664 ด.ญ. ปยิธิดา คูสกุล

35 19665 ด.ญ. นิชาภา พวงเนียม
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