
1 40380 ด.ช. กัณฑ์อเนก กุณฑียะ
2 40386 ด.ช. กิตติพันธ์ พงศ์กรกัมพล
3 40391 ด.ช. คณิน พรจรัสพิศุทธิ์
4 40403 ด.ช. จีรัตน์ ขันภักดี
5 40413 ด.ช. ชัยวัฒน์ มูสิกะ
6 40445 ด.ช. ธนกฤต ชลหัตถ์
7 40464 ด.ช. ธีรศานต์ เจียวก๊ก
8 40466 ด.ช. นรบดี ชอบดี
9 40473 ด.ช. เนรมิต หนาดค า
10 40480 ด.ช. ปรัษฐา บุญชู
11 40481 ด.ช. ปริชญ์ ตันฑวรักษ์
12 40485 ด.ช. ปัณณธร สถิรสัตยานนท์
13 40514 ด.ช. ภาคิน แขวงโสภา
14 40521 ด.ช. ภูตะวัน อนุโต
15 40526 ด.ช. ภูมิตะวัน โสดารักษ์
16 40544 ด.ช. รัฐนินท์ จิรเมธวิโรจน์
17 40554 ด.ช. วราวิชญ์ ตันติพรสวัสด์ิ
18 40575 ด.ช. ศุภกร ทองมี
19 40583 ด.ช. ศุภากร เจีย่สกุล
20 40608 ด.ช. อินทัช ท่อนทอง
21 40609 ด.ช. เอกกร นวลพลับ
22 40614 ด.ญ. กนกอร สุขทวีกุล
23 40616 ด.ญ. กษมวรรณ บุษยา
24 40618 ด.ญ. กัณญาภัค ขุนราช
25 40619 ด.ญ. กันติศา ลูกอินทร์
26 40635 ด.ญ. จุฑามาศ ยีฉุ่น้
27 40636 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ วิศาล
28 40640 ด.ญ. ชนิกานต์  แก้วมณี
29 40643 ด.ญ. ชัชติญา งานสัมพันธฤทธิ์
30 40646 ด.ญ. ชีวาพร การดี
31 40647 ด.ญ. ชุติปภา พัดขาว
32 40657 ด.ญ. ณัชชา สุทธิเดช
33 40666 ด.ญ. ณิชชา สุทธินนท์
34 40692 ด.ญ. นันทกาญจน์ ฉ่ ามณี
35 40696 ด.ญ. นิศารัตน์ ส่งบ าเพ็ญ
36 40704 ด.ญ. ปริชาติ ชูชุม
37 40715 ด.ญ. ปิน่จุฑา โรจน์วัฒนะธาดา
38 40722 ด.ญ. พัชรมัย ภัทรวรวิศิษฏ์
39 40724 ด.ญ. พัณณ์ชิตา จันทร์อักษร
40 40739 ด.ญ. แพรพลอย ขันภักดี
41 40749 ด.ญ. ภูมรินทร์ ภูพ่งษ์
42 40752 ด.ญ. มินทกานต์ ถนอมไถ
43 40754 ด.ญ. ร่มฉัตร คีรีรักษ์
44 40755 ด.ญ. รมย์นลิน ลักขณา
45 40767 ด.ญ. วนัสษา หะรารักษ์
46 40769 ด.ญ. วรภา เครืออินทร์
47 40776 ด.ญ. วิภวานี บุตรราช
48 40778 ด.ญ. วิมลสิริ สลัดแก้ว
49 40785 ด.ญ. สริสรินท์ ปะจันทบุตร
50 40800 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ปานเกล้ียง
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1 40367 ด.ช. กมลชัย บุญเทียม
2 40387 ด.ช. กิตติภักด์ิ ปัทมยุตานนท์
3 40390 ด.ช. ไกรวิชญ์ บุญสว่าง
4 40412 ด.ช. ชวกร พฤกษ์ประทิ่น
5 40447 ด.ช. ธนพล แซ่ตัน
6 40454 ด.ช. ธนากร งามล่อง
7 40455 ด.ช. ธนาคาร วงค์ไชย
8 40489 ด.ช. ปุญญพัฒน์ กลสามัญ
9 40494 ด.ช. พชรพล รัตนกาย
10 40497 ด.ช. พสธร มณีศรี
11 40505 ด.ช. พูนธันญะ สอนแก้ว
12 40523 ด.ช. ภูบดี จันทร์มณี
13 40531 ด.ช. ภูริช ไชยนันทน์
14 40541 ด.ช. รวีโรจน์ ยุมยวง
15 40563 ด.ช. วิกรานต์ ผิวเหลือง
16 40571 ด.ช. ศาศวัส เขือ่นค า
17 40572 ด.ช. ศิรินทร์ สังทิพย์
18 40573 ด.ช. ศิวกร นิตย์กิจสมบูรณ์
19 40574 ด.ช. ศิวัช ครชาตรี
20 40588 ด.ช. สรวิชญ์ เพชรชนะ
21 40596 ด.ช. อทิชา ยุทธกิจ
22 40613 ด.ญ. กนกกร ทักษิณาสถิตย์
23 40615 ด.ญ. กรวรรณ พีรพัฒนไพบูลย์
24 40620 ด.ญ. กัลยารัตน์ สินทรัพย์
25 40622 ด.ญ. กุลภัสสร์ ศรีนงนุช
26 40624 ด.ญ. เขมภัสสร์ เขาสูง
27 40626 ด.ญ. คุณาทร คล้ายกุล
28 40627 ด.ญ. จรรยมณฑน์ เรืองนาค
29 40632 ด.ญ. จิณห์จุฑา ฐิติวัฒนาสกุล
30 40642 ด.ญ. ชัชชญา ตันพิทักษ์พงษ์
31 40649 ด.ญ. ญาณิฐา บุญประสพ
32 40668 ด.ญ. ณิชากร ไทรงาม
33 40672 ด.ญ. ตัสนีม หมานมานะ
34 40676 ด.ญ. ธนภรณ์ ยวงใย
35 40682 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ชูสุวรรณ์
36 40685 ด.ญ. ธารารัตน์ เพ็งมาก
37 40726 ด.ญ. พัณณิตา บุญสว่าง
38 40730 ด.ญ. พิมพ์ชนก กัลยาณประดิษฐ
39 40731 ด.ญ. พิมพ์ตะวัน โทรพันธุ์
40 40740 ด.ญ. แพรไพลิน ขันภักดี
41 40760 ด.ญ. ลภัสรดา อินทโช
42 40761 ด.ญ. ลภัสรดา นาวี
43 40765 ด.ญ. วณิชชากร อุดมเศรษฐกุล
44 40768 ด.ญ. วนิดา งานเกือ้กูล
45 40777 ด.ญ. วิมลณัฐ กรีรัตน์
46 40779 ด.ญ. วิไลลักษณ์ อมิตรสูญ
47 40780 ด.ญ. ศราวดี เร็วเรียบ
48 40808 ด.ญ. อัญชิสา ชัง่สัจจา
49 40811 ด.ญ. อารยา คีรีรักษ์
50 40814 ด.ญ. เอวิตา แสงระวี
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1 40383 ด.ช. กานต์ ศรีรอด
2 40389 ด.ช. เกล้าดนัย วงษ์ตาแพง
3 40395 ด.ช. คุณากร จันทเกตุ
4 40398 ด.ช. จักรกฤต ขอดิลกรัตน์
5 40418 ด.ช. ชูศักด์ิ เจริญฤทธิ์
6 40420 ด.ช. ฐปนันตร์ ปิน่สวาสด์ิ
7 40456 ด.ช. ธนิก บุตรรุ่งโรจน์
8 40463 ด.ช. ธีนศักด์ิ ศักด์ิมาก
9 40465 ด.ช. นนทพัทธ์ นนทพันธาวาทย์
10 40477 ด.ช. ปภาวิน กล่ินจันทร์
11 40486 ด.ช. ปิยวัฒน์ ทองเกล้ียง
12 40496 ด.ช. พศิน สุขแสง
13 40512 ด.ช. ภัคพล ตันติพลับทอง
14 40538 ด.ช. ยุทธศักด์ิ หัวใจเพชร
15 40552 ด.ช. วรกิจ ล่ิมสกุล
16 40558 ด.ช. วสุกานต์ พรหมสุวรรณ
17 40569 ด.ช. วุฒินันท์ มุง่จิต
18 40584 ด.ช. เศรษฐี ทองขาว
19 40587 ด.ช. สรรเพชญ มีหมู่
20 40592 ด.ช. สิรภพ สุขสวัสด์ิศักด์ิ
21 40598 ด.ช. อนพัธ สามสี
22 40612 ด.ญ. กชมน สุขสม
23 40629 ด.ญ. จิดาภา พวงจันทร์
24 40630 ด.ญ. จิตตินี วัฒนประดิษฐกุล
25 40652 ด.ญ. ฐิตารีย์ บุณยัษเฐียร
26 40661 ด.ญ. ณัฐธิดา แซ่เฮ้า
27 40683 ด.ญ. ธัญวลัย ยิง่ภักดี
28 40684 ด.ญ. ธันยพร ล่ิมดุลย์
29 40690 ด.ญ. นมัสสา กุลชาติ
30 40691 ด.ญ. นวินดา เกิดกันตพงศ์
31 40699 ด.ญ. บุลพร ภิญโญชนม์
32 40701 ด.ญ. เบญจรัตน์ แซ่อัง้
33 40711 ด.ญ. ปาณิสรา ท้ายฮู้
34 40719 ด.ญ. เปรมยุดา เตียวย่อง
35 40727 ด.ญ. พิชญสิ์นี โมรัษเฐียร
36 40735 ด.ญ. พิยดา ชืน่เพ็ชร
37 40736 ด.ญ. พีลณีย์ เกิดโชค
38 40738 ด.ญ. เพ็ญพิชชา กุลด ารงวิวัฒน์
39 40743 ด.ญ. ฟาริดา ภักดีชาติ
40 40751 ด.ญ. มนัสนันท์ บุตะมี
41 40772 ด.ญ. วริศรา  กุลจรรยาวิวัฒน์
42 40782 ด.ญ. ศิรประภา ฟักจีน
43 40783 ด.ญ. ศิรภัสสร สีระยา
44 40784 ด.ญ. ศิริลักษณ์ คชินทร์
45 40788 ด.ญ. สายสวรรค์ เศรษฐสระ
46 40789 ด.ญ. สิตางค์ อรุณพันธ์
47 40791 ด.ญ. สิริกร สิทธิไตรเดช
48 40796 ด.ญ. สุทธิดา แซ่ฉัว่
49 40797 ด.ญ. สุปาณี มงคลสถิตย์พร
50 40806 ด.ญ. อรอุมา ศรีอินเกือ้
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1 40368 ด.ช. กรณิศ อายุพงศ์
2 40374 ด.ช. ก้องกิดากร เหมหงษ์
3 40376 ด.ช. ก้องภพ ทองตัน
4 40382 ด.ช. กันตินันท์ แสงเรือง
5 40396 ด.ช. จตุภัทร หัตถเลิศ
6 40405 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ค้าไกล
7 40406 ด.ช. ชนน รัตนา
8 40410 ด.ช. ชยุตม์ ศานติสมบัติเกษม
9 40416 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ใจเพียร
10 40424 ด.ช. ณรงค์เกียรติ ตันติวิท
11 40429 ด.ช. ณัฏฐนันท์ นบนอบ
12 40433 ด.ช. ณัฐธัญ พฤตประพัฒน์พร
13 40437 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตันสกุล
14 40474 ด.ช. บารมี ชิดเชีย่ว
15 40479 ด.ช. ประวิทย์ สังข์เมือง
16 40482 ด.ช. ปวร หลักบ้าน
17 40488 ด.ช. ปิยังกูร ยตะเจริญโรจน์
18 40495 ด.ช. พลภัทร พลเพชร
19 40502 ด.ช. พีรพัฒน์ ว่องวิบูลย์
20 40506 ด.ช. โพธิกร แซ่หลิม
21 40518 ด.ช. ภานุพงศ์ เสียงจันทร์
22 40520 ด.ช. ภีมพล อุตะกา
23 40528 ด.ช. ภูมิวนา บุปผสอน
24 40529 ด.ช. ภูมิศักด์ิ อินตา
25 40533 ด.ช. โภคิน หอมหวล
26 40535 ด.ช. ยุทธพงศ์ สุสันติกาญจน์
27 40539 ด.ช. รณฤทธิ์ ปานเพ็ง
28 40540 ด.ช. รวิพล โสภณวงศากร
29 40542 ด.ช. รัชชานนท์ เกิดทรัพย์
30 40543 ด.ช. รัชพล ศรีน้อย
31 40556 ด.ช. วริศ วังเมือง
32 40565 ด.ช. วิชยุตม์ ทรงคุณ
33 40567 ด.ช. วีรภัทร จ าเนียรสุข
34 40568 ด.ช. วีรภัทร งานภิญโญ
35 40603 ด.ช. อมตะ กันภัย
36 40604 ด.ช. อริญชย์ เย็นยีเอส
37 40606 ด.ช. อัครวินท์ กลึงวงศ์
38 40607 ด.ช. อ าพน ไตรศรี
39 40651 ด.ญ. ฐานิดา เสมอภาค
40 40658 ด.ญ. ณัญธพร เตชะวีรกาญจน์กุล
41 40674 ด.ญ. เทพธิดา เสนะสุขุม
42 40675 ด.ญ. ธนกร ชัยพูล
43 40686 ด.ญ. ธิดารัตน์ ใหมเมือง
44 40708 ด.ญ. ปัญฑิตา ตันสกุล
45 40792 ด.ญ. สิริกัญญา เพ็ชรสุขุม
46 40804 ด.ญ. อนันตญา เอีย๋วสกุล
47 40812 ด.ญ. อิศราภรณ์ หนูเชต
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1 40371 ด.ช. กวีกิจ แสวงหา
2 40372 ด.ช. กษมา จิรภัทรพิมล
3 40378 ด.ช. กอบชัย ปัญญาไวย
4 40379 ด.ช. กัฐ นวลคล้าย
5 40414 ด.ช. ชานนท์ ชัยชนะ
6 40423 ด.ช. ณภัทร ทรงสุข
7 40431 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ โสฬส
8 40432 ด.ช. ณัฐดนัย ทองขาว
9 40434 ด.ช. ณัฐนนท์ พฤตประพัฒน์พร
10 40435 ด.ช. ณัฐพงศ์ ช่วยเนียม
11 40438 ด.ช. ณัฐวุฒิ มีผล
12 40442 ด.ช. ทยา กาญจนมุกดา
13 40443 ด.ช. ทักษิณ มีพัฒน์
14 40451 ด.ช. ธนวัฒน์ วิศาล
15 40457 ด.ช. ธร แนบเนียร
16 40458 ด.ช. ธรรมปพน มุตตารักษ์
17 40469 ด.ช. นันทวัฒน์ เจริญการ
18 40472 ด.ช. เนติกร กล้าวิกย์การ
19 40483 ด.ช. ปวริศ ฉัว่กะบุตร
20 40484 ด.ช. ปัญญพัฒน์ แก่นทอง
21 40491 ด.ช. พงศกร แก่นเหล็ก
22 40493 ด.ช. พชร นิลรัตน์
23 40498 ด.ช. พัทธดนัย นึกความหลัง
24 40504 ด.ช. พีรวิชญ์ พรศิริวงศ์
25 40509 ด.ช. ภควัฒน์ เพ็ชร์สุทธิ์
26 40516 ด.ช. ภาณุพงศ์ สัจจะวิริยะกุล
27 40517 ด.ช. ภาณุพงศ์ ร้อยดวง
28 40524 ด.ช. ภูผา จิตรมัน่
29 40525 ด.ช. ภูเพชร อธิกิจรุ่งเรือง
30 40530 ด.ช. ภูริ ทองหอม
31 40534 ด.ช. เมธาวี ศรีจ าปา
32 40536 ด.ช. ยุทธพงศ์ ยุคุณธร
33 40545 ด.ช. รัตณกร นุ้ยสิน
34 40548 ด.ช. เลิศณัฐชัย จันทร์พุม่
35 40564 ด.ช. วิชชากร อัครภาณิชย์กร
36 40582 ด.ช. ศุภวิชญ์ อรชร
37 40595 ด.ช. อติพจน์ ไฝ่งาม
38 40597 ด.ช. โชติทิวัตถ์ สุวรรณภิรมย์
39 40621 ด.ญ. การันตี ทองตัน
40 40631 ด.ญ. จิตรลดา จักรวิเชียร
41 40641 ด.ญ. ชลธิฌา บัวคร้ืน
42 40648 ด.ญ. โชติกา ยาวิชัย
43 40662 ด.ญ. ณัฐนรี ถนอมนวล
44 40678 ด.ญ. ธวัลพร อินทรกัมพล
45 40723 ด.ญ. พัชรีวรรณ คงช่วย
46 40734 ด.ญ. พิมพิศา ดุจพยัคฆ์
47 40758 ด.ญ. โรสินี ซูเบรี
48 40762 ด.ญ. ลลิดา วิชิตบุตร
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1 40365 ด.ช. กนลรัตน์ เพ็ชรภักด์ิ
2 40370 ด.ช. กฤติน ณ นคร
3 40373 ด.ช. กษิดิศ กล้างาน
4 40384 ด.ช. กิตติกานต์ ถิรตันติกุล
5 40400 ด.ช. จารุเดช ต้ังทับสุนทร
6 40401 ด.ช. จิรวัฒน์ แซ่เยีย่ง
7 40407 ด.ช. ชนาธิป แก้วกล่ิน
8 40417 ด.ช. ชีวัธนัย อินทรานนท์
9 40425 ด.ช. ณรภัทร บัวเนี่ยว
10 40427 ด.ช. ณัฏพงศ์ พรหมณะ
11 40428 ด.ช. ณัฏฐชาติ ทนังผล
12 40430 ด.ช. ณัฏฐ์ภณ สุทธิพิศาลบุตร
13 40441 ด.ช. เตชภณ กันภัย
14 40444 ด.ช. ธนกฤต ซิมทิม
15 40459 ด.ช. ธาวิน เครือพานิช
16 40460 ด.ช. ธ ารงชัย บ ารุงราษฏร์
17 40461 ด.ช. ธีธัช วิริยะรัมภ์
18 40470 ด.ช. น าโชค อิทธิเดชาขจร
19 40501 ด.ช. พิทักษ์พงศ์ แซ่ด่าน
20 40503 ด.ช. พีรวิชญ์ เอกศิลป์
21 40508 ด.ช. ภควัฒน์ หาญพงศ์พิพัฒน์
22 40515 ด.ช. ภาคิน พินจอหอ
23 40519 ด.ช. ภาณุราษฏร์ นิรันดร์วิโรจน์
24 40532 ด.ช. ภูวนาถ ชูขันธ์
25 40537 ด.ช. ยุทธภูมิ กล่ินเขียว
26 40546 ด.ช. ฤทธิชัย วรรณวิชัยกุล
27 40547 ด.ช. ลักษณ์สิมันต์ อ่อนเกร็ง
28 40553 ด.ช. วรปรัชญ์ บุตรเล่ียม
29 40559 ด.ช. วสุพันธ์ เพิม่มงคล
30 40560 ด.ช. วัชระ พนันชัย
31 40561 ด.ช. วัชรินทร์ นิลประภา
32 40566 ด.ช. วิถี จันทโรทัย
33 40570 ด.ช. ศรัณย์ สุตะคาน
34 40577 ด.ช. ศุภกร สุธีรยงประเสริฐ
35 40580 ด.ช. ศุภณัฐ ใจค า
36 40593 ด.ช. สิริชาติ วีระชาติเทวัญ
37 40594 ด.ช. สิรธีร์ แสงจันทร์
38 40602 ด.ช. อภิสิทธิ์ หยกมณีรัตนกร
39 40617 ด.ญ. กัญญาภัทร มัน่คง
40 40628 ด.ญ. จารุวรรณ ประดับเพชร
41 40645 ด.ญ. ชิตตะวัน สุนทรากร
42 40677 ด.ญ. ธนิสร บุญบรรณฉายา
43 40693 ด.ญ. นาตาชา รัตนเพชร
44 40717 ด.ญ. ปุญญศิา เฟือ่งแก้ว
45 40720 ด.ญ. พรนัชชา บุญพีรพัฒน์
46 40737 ด.ญ. พูก่ัน เอีย่มกล่ิน
47 40747 ด.ญ. ภาชินี ขันบุตร
48 40803 ด.ญ. อนัญญา คลังสมบัติ
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