
ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 ด.ช.ณัชกฤต  พิชคุณ

2 ด.ช.ณัฐภัทร  เพ็ชร์สุทธ์ิ

3 ด.ช.พีรพงศ์  บุญจักร์

4 ด.ญ.ณัชชา  เชียรแก้ว

5 ด.ญ.พุฒิดา  ศรียากุล

6 ด.ช.ชยธร  ส ารวมจิต

7 ด.ญ.ชนัญชิดา  ไก่แก้ว

8 ด.ญ.ภัทราพร  เหมทานนท์

9 ด.ช.ญาณวรุตม์  โฉมทอง

10 ด.ช.วิรกร  เซ่งฮ้ัว

11 ด.ช.วรวี  คงคาวงษ์

12 ด.ช.นรากรณ์  เมฆแก้ว

13 ด.ช.ณภัทร  อ่องสุทธิกุล

14 ด.ช.กฤษกร  บัวทอง

15 ด.ช.ธีรวัชร  ธาณุกิจ

16 ด.ช.ธนภัทร  อรุณจิตร์

17 ด.ช.ณภัทร  หนูสมจิตต์

18 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  จ ารัสเนตร์

19 ด.ช.ชานนท์  อรุณจิตร์

20 ด.ช.กันต์ธีร์  ผิดชอบ

21 ด.ช.ณัฐภัทร  หนูแดง

22 ด.ช.ณัฐกิตต์  สว่างวงศ์

23 ด.ญ.ฐานิดา  อรุณจิตร์

24 ด.ญ.ณิชาพัชร์  วิสารัตน์

25 ด.ญ.อัญชลิยา  บุษยรัตน์
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26 ด.ญ.กชพร  สิงละเอียด

27 ด.ญ.เปมิกา  โรจนวัฒน์

28 ด.ช.จิระวัฒน์  ณ ประสิทธ์ิ

29 ด.ญ.ธารีรัตน์  แก้วจีน

30 ด.ช.สิงหา  โรจนประทีป

31 ด.ช.กฤตพัฒน์  สุจเสน

32 ด.ญ.เขมจิรา  หอมจันทร์

33 ด.ญ.ปรียาภรณ์  รัชโทมาศ

34 ด.ช.พรหมพิริยะ  พรหมสวัสด์ิ

35 ด.ช.เสาวภาคย์  พลชะติน

36 ด.ช.ธนวัฒน์  คล้ายคล้ิง

37 ด.ช.สิทธิรัตน์  เชาวน์ชะตา

38 ด.ญ.อภิญญา  อามิตร

39 ด.ช.ชามิล  สายวารี

40 ด.ช.กิตติศักด์ิ  เรืองสังข์

41 ด.ช.วีรภัทร  แก้วคง

42 ด.ญ.แก้วทิพย์  ทองสม

43 ด.ช.กฤษกร  มีสุข

44 ด.ญ.พรรษชล  อนันต์ธนศิริ

45 ด.ญ.จรัชญา  พรมสมบัติ

46 ด.ช.อิทธิกร  ทองมณี

47 ด.ช.ทีฆทัศน์  จันทร์แก้ว

48 ด.ญ.นิริลธิรา  สุดสอาด

49 ด.ช.ธีรภัทร  มิตรแก้ว

50 ด.ช.ธนพล  คงกุล
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51 ด.ญ.อรณิชา  บัวจันทร์  

52 ด.ช.ณฐภัทร  กล่ินสิงห์

53 ด.ญ.พิชญธิดา  จอมประชา

54 ด.ญ.กัญญาพัชร  เพชรจันทร์

55 ด.ช.ณัฎรัฐ  คงสิบ

56 ด.ญ.กนกวรรณ  ค านวนจิตร

57 ด.ญ.อริสรา  อินทร์เส้ง

58 ด.ช.รัชโลทร  ลักษณะวิมล

59 ด.ช.วรรณธัช  ศรีเปารยะ

60 ด.ช.อินทัช  เอ่ียมเพ็ง

61 ด.ช.ธนภัทร  ชุมพงศ์  

62 ด.ช.ณัชพล  เช้ือกูลชาติ

63 ด.ญ.สุพัฒนา  ธานีรัตน์

64 ด.ช.สิทธิศักด์ิ  สมกานดา

65 ด.ช.ณัฐณภัทร  หนูเพชร

66 ด.ช.กฤษกร  จันทร์สุวรรณ

67 ด.ญ.ญาณิดา  สุวรรณโชติ

68 ด.ช.ชญานัท  เกษตรสกุล

69 ด.ช.นันทพัฒน์  บัวเพชร

70 ด.ช.วชิรวิทย์  เพ็งจันทร์

71 ด.ญ.อภิชญา  ขาวไสว

72 ด.ช.ศรันภัทร  จุฬะแพทย์

73 ด.ช.ภวัต  ชูราษฎร์

74 ด.ช.พายุพัฒน์  วิเชียร

75 ด.ช.ณัฐชานนท์  สุทธิพิทักษ์
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76 ด.ช.ณัฐพล  มาลยาภรณ์

77 ด.ญ.นรีนุช  ชูวงศ์

78 ด.ญ.ชรินทิพย์  เทพทอง

79 ด.ช.อัษฎาวุธ  หลวงอินทร์คีรี

80 ด.ช.ณัฏฐกานต์  สุขชู

81 ด.ญ.ปนัดดา  ไชยมุด

82 ด.ญ.กมลนัทธ์  ขันเพ็ชร

83 ด.ญ.นรีกานต์  สัจจมาศ

84 ด.ญ.ปุณญิศา  ขาวซัง

85 ด.ช.กิตติวัฒน์  ขาวนาค

86 ด.ช.พีรพัฒน์  สหะชัย

87 ด.ญ.ฐานินทรา  บุญชัย

88 ด.ช.พัชชนันท์  มุขวัฒน์

89 ด.ญ.กวินณภัทร  ขาวเพชร

90 ด.ญ.กิตติวรา  จันทร์จ ารัส

91 ด.ช.ธนภัทร  อาศัยบุญ

92 ด.ช.ณัฎฐชัย  สุขคง

93 ด.ช.กัณฑ์อเนก  แสงประจง

94 ด.ญ.สุณัฐธา  สุดฝ้าย

95 ด.ช.วีรกร  รสไชสง

96 ด.ญ.ณัฐชุตา  พลไชยา

97 ด.ญ.ญาดา  สุทธินนท์

98 ด.ญ.สิริกุล  จันทร์ประเสริฐ

99 ด.ญ.กานต์ธิดา  แสงวิรุณทร

100 ด.ช.ชยามร  ทองเล็ก
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101 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  ศรีช่วย

102 ด.ญ.ปุณิกา  แก้วละเอียด

103 ด.ช.กมลภู  รัชตพิบูล  

104 ด.ญ.สุชานรี  ดวงมุสิก

105 ด.ญ.คณธวัลย์  แสนกล

106 ด.ญ.ปวิชญา  สุชวานิช

107 ด.ช.ฤทธิไกร  ทองเก้ือ

108 ด.ช.ธนกฤต  จิตประสาร

109 ด.ญ.สิรินภา  หนูมา

110 ด.ช.คะณชา  ไข่มุกด์

111 ด.ช.กิตติภพ  อารมณ์

112 ด.ช.ฐานพัฒน์  ถาวร

113 ด.ญ.กุลธิดา  ผิดชอบ

114 ด.ช.ภูบดินทร์  แสนกล

115 ด.ช.นฤบดินทร์  ณ นรงค์

116 ด.ช.กิตติชัย  รักดี  

117 ด.ญ.สุภาวดี  หนูพระอินทร์
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(นางสาวประภาศรี  ค านวณจิต)
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