
เลขท่ีสมัคร หมายเหตุ

1 เด็กหญิง พิชญภัสสร์ ศรีสมบัติ

2 เด็กหญิง ชมพูนุช นวลศรี

3 เด็กชาย โสภณวิชญ์ สีสุข

4 เด็กหญิง กัญจนพร มูสิกะเจียม

5 เด็กชาย สุภัทรชัย เลือดทหาร

6 เด็กชาย กฤษกร เค่งก้ัว

7 เด็กชาย ปรเมศวร์ ทองแก้ว

8 เด็กหญิง สิรีธร แก่นแก้ว

9 เด็กชาย ฐาปกรณ์ แสงก้อน

10 เด็กหญิง ปุณณภา เรืองจันทร์

11 เด็กชาย จิรภัทร ผลประเสริฐ

12 เด็กชาย นฤสรณ์ เซียตุด

13 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ ฝันเซียน

14 เด็กชาย รพินทร์ ปันเลายา

15 เด็กชาย จตุภัทร ส่งเสริม

16 เด็กหญิง ซิลมีย์ ชูเกียรติวงศ์กุล

17 เด็กชาย ยศกร บ ารุงเช้ือ

18 เด็กชาย ชนาธาร เยาด า

19 เด็กชาย สุทธินนท์ ชูดวง

20 เด็กชาย สุทธินัย ชูดวง

21 เด็กชาย ปัณณทัต ชัยพล

22 เด็กหญิง ปุรสา กูลเก้ือ

23 เด็กหญิง เกวลิน ศรีไทยรักษ์

24 เด็กหญิง สุทธิกานต์ ลูกแป้น

25 เด็กหญิง วิภากมล เพ็งเกต

26 เด็กหญิง ปัณญานุช ชูห้ิน

27 เด็กหญิง ดาริน รักราวี

28 เด็กชาย พนธกร เลขะจิระกุล

29 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ก าเนิด

30 เด็กชาย คณิศร สุวรรณวัฒ
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31 เด็กชาย ศิวกร มุ่งคุณ

32 เด็กหญิง ปริชญา ทองเกล้ียง

33 เด็กหญิง ศศิวิมล อภัยพงค์

34 เด็กหญิง นันท์นลิน เทพบุญทอง

35 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สุขสนิท

36 เด็กชาย ธราธิป ขุนนุ้ย

37 เด็กชาย อนพัช พงษา

38 เด็กหญิง ชญานิศ สุดรัก

39 เด็กชาย วัชรสรณ์ ศรีเกรียน

40 เด็กชาย กุลธวัช กาญจนพิทักษ์

41 เด็กชาย ธราเทพ เขียดสุข

42 เด็กหญิง กัญญปภา ไชยแก้ว

43 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เงินล้วน

44 เด็กหญิง ภคพร พยัพพฤกษ์

45 เด็กหญิง กานต์พิชชา ทองย้อย

46 เด็กหญิง กุศลิน ชาญชญานนท์

47 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ รอดแข็ง

48 เด็กชาย ธนกฤต หนูแก้ว

49 เด็กชาย ธีรภัทร สุกร

50 เด็กหญิง เพชรลดา ไกรเทพ

51 เด็กชาย ธราธิป ยังช่วย

52 เด็กชาย เจตดิลก โชติช่วง

53 เด็กหญิง กนกกาญจน์ หมวกเทพ

54 เด็กชาย ณภัทร คงอ่อน

55 เด็กหญิง ลติชา ทิศสักบุรี

56 เด็กหญิง นลินลภัส แก้วมี

57 เด็กหญิง ธนัชพร จันทร์แสง

58 เด็กชาย ภีมพล ลัคนาศิโรรัตน์

59 เด็กชาย วชิรวิชญ์ หาสังข์

60 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทองพราว
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61 เด็กหญิง ญาณพัฒน์ ทับเท่ียง

62 เด็กหญิง นิชาภา อมระวงค์

63 เด็กชาย สัณหณัฐ จันทร์พุ่ม

64 เด็กหญิง วรัญชลี ศิริพันธ์

65 เด็กหญิง สุวพิชชา สิทธิชัย

66 เด็กชาย ธเนษฐ เล่งล้วน

67 เด็กชาย ภัทรดนัย เพ็ชรอินทร์

68 เด็กหญิง อัญชนิกา กล่ินเพชร

69 เด็กชาย สหัสวรรษ ไกรแก้ว

70 เด็กชาย ศิวกร อินทร์ฤทธ์ิ

71 เด็กหญิง กนกพร ศรีวะบุตร

72 เด็กชาย สกลกร ทวีมาตย์

73 เด็กหญิง ชนิญานันทน์ ชูเมฆา

74 เด็กหญิง ณหฤทัย นุ่นชูผล

75 เด็กชาย ธนกฤต นิลละออ

76 เด็กหญิง กวินนาถ ทองดี

77 เด็กหญิง กมลวรรณ กรดนุ้ย

78 เด็กหญิง ไอยวริญ สุวรรณโชติช่วง

79 เด็กหญิง จรรยพร สงขาว

80 เด็กหญิง ธนิดา วัตถุ

81 เด็กชาย ปิยพัฒชน์ เพ็งพาจร

82 เด็กหญิง ธิญาดา สมหวัง

83 เด็กหญิง กันยาพร เอียดเหล็น

84 เด็กหญิง ชญานภัส ท่าจีน

85 เด็กชาย พรลภัส สมาธิ

86 เด็กชาย พชร อินทรอนันต์

87 เด็กชาย กรวิชญ์ เอียดแก้ว

88 เด็กชาย ธญานันท์ เล้ียงสกุลเวทย์

89 เด็กหญิง กมลชนก วิทยพันธ์

90 เด็กหญิง ศุภปัทมาพร ฮ้อเถ้ียน
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91 เด็กชาย ธนภัทร แท่นมาก

92 เด็กหญิง อธิยดา ทองโอเอ่ียม

93 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ อ่อนรู้ท่ี

94 เด็กหญิง มัณฑิตา กลับใจ

95 เด็กหญิง ปวิชญา นิลละออ

96 เด็กชาย มารุติ บัตรทอง

97 เด็กชาย ปุณณกิตต์ิ ช่วยแจ้ง

98 เด็กชาย ขจรลาภ คล่องใจ

99 เด็กชาย ภัทรกร สิทธิเม่ง

100 เด็กชาย การัณยภาส รักทองจันทร์

101 เด็กชาย อาทิวราห์ อินทรขัน

102 เด็กชาย ฐิรวิชญ์ นาคบาตร

103 เด็กหญิง รินรดา บุญสนอง

104 เด็กหญิง พัธน์ธนพร ลาภประเสริฐ

105 เด็กชาย ชวโรจน์ แก้วพรม

106 เด็กหญิง คีติกา คีรีรักษ์

107 เด็กชาย ดรันภพ สงช่วย

108 เด็กชาย ภรัณยู ย่ังยืน

109 เด็กหญิง ณปภัช ทิพเศษ

110 เด็กหญิง ปาลิตา กายสิทธ์ิ

111 เด็กชาย ธนกฤต คงแก้ว

112 เด็กหญิง ฐิตาภา เรืองฤทธ์ิ

113 เด็กหญิง นิรัชพร ศิริมาศ

114 เด็กชาย เลิศฤทธ์ิ อ้นเอ่ียม

115 เด็กชาย ถิรเมธ สุวรรณรัตน์

116 เด็กหญิง อมลธีรา เพชรฤทธ์ิ
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