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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกิตติทัต โง้วเกล็ด
2 เด็กชายกิตติธัช ชาวกะบุตร
3 เด็กชายคุณานนท์ แสงศิลป์
4 เด็กชายจีราพัชร ทองใบ
5 เด็กชายชาตโยดม ฉิมสุด
6 เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่ิมอ่อน
7 เด็กชายณัฐวุฒิ อรุณเร่ือ
8 เด็กชายเตชินท์ ไกรอักษร
9 เด็กชายธณภัทร แก้วส่องศึก
10 เด็กชายปองภพ ค าดี
11 เด็กชายพลพัฒน์ แก้วมณี
12 เด็กชายภคภัทร ขาวศิริ
13 เด็กชายภาคภูมิ พงษ์ฉาย
14 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ภาคีแพทย์
15 เด็กชายรัชชานนท์ จุลเจือ
16 เด็กชายรัฐศาสตร์ เฉ่ือยกลาง
17 เด็กชายวัชรกร อันทะโน
18 เด็กชายวัชระ ไวยกัญญา
19 เด็กชายวิศรุตเทพ สุขสมนึก
20 เด็กชายสิรภพ อังคจันทร์
21 เด็กชายอิทธิกร สาทอง
22 เด็กหญิงคุณัญญา ขาวขันธ์
23 เด็กหญิงจงกล นิลบุตร
24 เด็กหญิงชาลิสา ศรีบาง
25 เด็กหญิงณัฐกมล พุ่มเอ่ียม
26 เด็กหญิงณัฐนิชา พรรณเรณู
27 เด็กหญิงดวงพร ราหุน
28 เด็กหญิงธนันญา หมอนทอง
29 เด็กหญิงนันทนัท ทาบโลกา
30 เด็กหญิงบุญญาพร เผ่ือแผ่
31 เด็กหญิงปาณิสรา เสาร์เงิน
32 เด็กหญิงพิชามญช์ุ จีนทา
33 เด็กหญิงวรรณพา ดาราทอง
34 เด็กหญิงวิมลสิริ ประดาอินทร์
35 เด็กหญิงศศินิภา สีสุแล
36 เด็กหญิงสุกฤตา โตไพบูลย์
37 เด็กหญิงสุดาทิพย์ หมู่โยธา
38 เด็กหญิงออมฤทัย ธรรมรูปา
39 เด็กหญิงอุฌุตติมา สวัสดี
40 เด็กหญิงไอม่ี ทวิภา จัสมิน นรบุตร เมอลิไลเน่น
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกันต์พล สนสกุล
2 เด็กชายกันตยศ ชัยประเสริฐ
3 เด็กชายชัชกานต์แก้ว แก้วสงค์
4 เด็กชายทินณภัทร บุตรวาระ
5 เด็กชายธีรภัทธ์ ป้านพิมพ์
6 เด็กชายธีรภัทร์ โพธิตรัส
7 เด็กชายนัฐนันท์ นามวงษา
8 เด็กชายปวรสิงห์ คงสมภัตร์
9 เด็กชายปิยพรรษา กาญจโนบล
10 เด็กชายพงศภัค ขันแก้ว
11 เด็กชายภัสดา สุขทิน
12 เด็กชายภูธเนศ ก าเนิดจอก
13 เด็กชายวัชรากร บัวนุ่ม
14 เด็กชายวายุ รุจิโภชน์
15 เด็กชายศุภกร ศรีกุมาร
16 เด็กชายสิรภพ รอดบาง
17 เด็กชายสิรสิทธ์ิ ค าส าลี
18 เด็กชายอดิศร แปลงชัยภูมิ
19 เด็กชายอธิวัฒน์ พรรณสุชล
20 เด็กชายอนาวิล ทับเงิน
21 เด็กชายอรรถพล กล่ินฟุ้ง
22 เด็กหญิงกรรวิภา พรรณโกมุท
23 เด็กหญิงกิติญาดา สุขข า
24 เด็กหญิงแกมแก้ว พงษ์รส
25 เด็กหญิงจิรนันท์ สอดแจ่ม
26 เด็กหญิงชนนิศา กล่ันน  าทิพย์
27 เด็กหญิงณัฐกมล เวียงนิล
28 เด็กหญิงณิชกานต์ บุญเย่ียม
29 เด็กหญิงทัดธิดา มันทะนะปาล
30 เด็กหญิงนริศรา ศรีเมือง
31 เด็กหญิงปุณณณัฏฐ์ ศิริชาติวาปี
32 เด็กหญิงภัคมล ภาคกินนร
33 เด็กหญิงลดาวรรณ ภาคีวัฒน์
34 เด็กหญิงวรัญญา จอมทอง
35 เด็กหญิงวริสา ทัดรอง
36 เด็กหญิงศรัณรัตน์ พวงจันทร์
37 เด็กหญิงสุนัทชา โชคเพ่ิมทรัพย์
38 เด็กหญิงสุพรรษา ภาคสุภาพ
39 เด็กหญิงอินทิรา ไวยกัญญา
40 เด็กหญิงไอรดา นันทหทัย
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายขจรศักด์ิ เป่ียมจันทร์
2 เด็กชายคฑาวุธ แซ่ลี 
3 เด็กชายฉัตรชัย สุขสวัสด์ิ
4 เด็กชายชลณวิทย์ ไกรมงคล
5 เด็กชายชาติชาย ลออวิไล
6 เด็กชายณรงค์ ธรรมกันยา
7 เด็กชายณัฐวุฒิ อ่ิมอ่อน
8 เด็กชายธนกฤต เหลืองช่างทอง
9 เด็กชายธีรธรรม ลออวิไล
10 เด็กชายนนทกร ภาคฐิน
11 เด็กชายพิภัช พงษ์กฤษ
12 เด็กชายพิสิษฐ์ สายขุน
13 เด็กชายภูริพัฒน์ วิจิตรก่ิง
14 เด็กชายมนัสทพงษ์ นิลเกษร
15 เด็กชายวรรณกร ไทยเจริญ
16 เด็กชายวิวัฒน์ ราชตาชู
17 เด็กชายศราวิน ข่าทิพย์พาที
18 เด็กชายศุภกร สุวรรณภูธ ารง
19 เด็กชายศุภกานต์ นันทเวช
20 เด็กชายศุภวิชญ์ โท้ทอง
21 เด็กชายสุรเดช ร่ืนยุทธ
22 เด็กหญิงกรรณิตถา ฝ่ายสงค์
23 เด็กหญิงกฤตปภา อยู่สอาด
24 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเกิด
25 เด็กหญิงก่ิงแก้ว โทอาษา
26 เด็กหญิงแก้วเกล้า พงษ์รส
27 เด็กหญิงขวัญวารินทร์ บุญธรรม
28 เด็กหญิงจุฑาวรรณ แก้วมณี
29 เด็กหญิงชนาภัทร พันธ์ุม่ังมี
30 เด็กหญิงฐิติกานต์ สมานทสิกรณ์
31 เด็กหญิงณัฐรดา จันทา
32 เด็กหญิงณิชาภัทร ภาคทรัพย์ศรี
33 เด็กหญิงเบญญาภา รุจิกิจ
34 เด็กหญิงปทิตตา คิมหะจันทร์
35 เด็กหญิงพัณณิตา หม่ืนสีพรม
36 เด็กหญิงพัทธนันท์ รักท่ีพ่ึง
37 เด็กหญิงมุกตาภา พรมสวัสด์ิ
38 เด็กหญิงวิราศินี โพธ์ิประสิทธ์ิ
39 เด็กหญิงศศิพิมล นามลตรี
40 เด็กหญิงสุวธิดา ไวยสุขศรี
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกฤษณะ ส าอางค์อินทร์
2 เด็กชายกิตติภัค ศรีมณฑา
3 เด็กชายจตุพล บุดดีสุข
4 เด็กชายชยกร กล่ินเจริญ
5 เด็กชายชัยวุฒิ บุญทูล
6 เด็กชายณฐพัชร สืบสาย
7 เด็กชายณัฐวุติ บุญเลิศ
8 เด็กชายณิชพน พรรณโชคดี
9 เด็กชายเตวิช ทาระจันทร์
10 เด็กชายทรงภูมิ ไวยจรี
11 เด็กชายทินภัทร ผู้มีสัตย์
12 เด็กชายธณันชัย ศรีบาง
13 เด็กชายธนภัทร หวังศิริจิตร
14 เด็กชายนพนนธ์ บุญทิวา
15 เด็กชายปฏิปทา จันเต็ม
16 เด็กชายภาณุวัฒน์ อินทรพิทักษ์
17 เด็กชายภูมิน ห่างถ่ิน
18 เด็กชายศิริโชค ภาษิต
19 เด็กชายสรวิศ เจริญทรัพย์
20 เด็กชายสิรภพ มณีศิลป์
21 เด็กชายอภิมงคล สุขประสงค์
22 เด็กหญิงกนกกาญจน์ คูณสุข
23 เด็กหญิงกัญญาพร ธรรมมังษา
24 เด็กหญิงกาญจนา หนองทองทา
25 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วมณี
26 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พวงเงิน
27 เด็กหญิงณัฐธยาน์ โรจนวิภาต
28 เด็กหญิงณัฐพิไล บุ้งทอง
29 เด็กหญิงณิชกานต์ เพียรสมบูรณ์
30 เด็กหญิงณิชานันท์ ช่องท้วม
31 เด็กหญิงนิรดา จ่ันเพ็ชร์
32 เด็กหญิงเบญจวรรณ พรรณหาญ
33 เด็กหญิงประกายวรรณ์ วิรุณรัศมี
34 เด็กหญิงปานรพี ชัยยะสาร
35 เด็กหญิงพรพรหม อินทร์สนอง
36 เด็กหญิงพัชรีรัตน์ กระแสมิตร
37 เด็กหญิงพิมพ์มณี ชินวงศ์ท้วม
38 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รุจิศักด์ิ
39 เด็กหญิงลลิตา บ้านเลน
40 เด็กหญิงอาทิตยา บูรณะ
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกมลศักด์ิ พรรณปัญญา
2 เด็กชายชนนน พากเพียร
3 เด็กชายชวัลวิทย์ ทองรุ้ง
4 เด็กชายณฤชา ทรัพย์เกิด
5 เด็กชายณัฎฐพงษ์ พานบัว
6 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย พันธ์รอด
7 เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองวงษ์
8 เด็กชายณัฐสุต ต่อสกุล
9 เด็กชายเตชิต ไชยหาญ
10 เด็กชายธนภัทร พันธ์ภักดี
11 เด็กชายธัชพล นาคชุมพล
12 เด็กชายนภัทร ปานศาสตร์
13 เด็กชายปวรินทร์ แสงทอง
14 เด็กชายปิยะพัฒน์ ตรีลาภี
15 เด็กชายภานุวัฒน์ ทับแสง
16 เด็กชายภูสายหมอก ลาภตระการ
17 เด็กชายศหัสวรรษ หนวดหอม
18 เด็กชายศิรสิทธ์ิ นพไธสง
19 เด็กชายสิทธิชัย จันยมิตรี
20 เด็กชายอรรถพล เลิศนา
21 เด็กชายอริณชัย ชิขุนทด
22 เด็กหญิงเเพรวา ดวงมณี
23 เด็กหญิงกรกฎา ชุมช่ืน
24 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตระทศ
25 เด็กหญิงฉันธพิชญา จิตรวงค์นันท์
26 เด็กหญิงชรินรันต์ มีพวก
27 เด็กหญิงชาลิสา แซ่ลิ ม
28 เด็กหญิงฐานิดา ไกรถาวร
29 เด็กหญิงณัฐริกา ภาคีวุฒิ
30 เด็กหญิงธัญยากันต์ จูมวันนา
31 เด็กหญิงนภัทรสรา รักชาติ
32 เด็กหญิงประภาสิริ วันดี
33 เด็กหญิงปุณณิศา หว่างปัญญา
34 เด็กหญิงเพชรรัตดา ทองสกล
35 เด็กหญิงมณฑิตา ชาติเผือก
36 เด็กหญิงวรรณา ต่อสกุล
37 เด็กหญิงวิภาพร จันทร์พงษ์
38 เด็กหญิงศุภกร เทียนคงชล
39 เด็กหญิงสุนิษา จันทร์หอม
40 เด็กหญิงสุพรรณี ณ สมบูรณ์
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกรกฎ ช านาญพล
2 เด็กชายกีรติ รุจิเศรษฐ์
3 เด็กชายชยานันต์ วงศ์รัตน์
4 เด็กชายชิตพงษ์ ศิริเร่ิม
5 เด็กชายฐิติโชติ รุ่งเพ็ง
6 เด็กชายณัฐพงษ์ แสงครุฑ
7 เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทะโชติ
8 เด็กชายธนัท นามวงษ์สาร
9 เด็กชายนิธิพัฒน์ ดีหลี
10 เด็กชายบวรภัค บุญตา
11 เด็กชายปกรณ์เกียรติ อรศรี
12 เด็กชายปัณญวุฒิ เพ็งสุดใจ
13 เด็กชายพุทธคุณ ต่อสกุล
14 เด็กชายภาคภูมิ อุ่นสูงเนิน
15 เด็กชายภูมิศักด์ิ บุญจริง
16 เด็กชายรัชพงษ์ แสงจันทร์
17 เด็กชายวชิวิทญ์ ไพบูลย์สุข
18 เด็กชายศิลาวุฒิ รอดบุญพา
19 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์หล้า
20 เด็กชายอนุกูล ขันธวัฒน์
21 เด็กชายอภิชัย เหรียญทองชัย
22 เด็กหญิงกนกพร ธรรมศรี
23 เด็กหญิงกฤตติกา พรรณลออง
24 เด็กหญิงจิรภรณ์ ศิริบุตร
25 เด็กหญิงชนากานต์ ปรึกษา
26 เด็กหญิงณัฐชญา มีประพันธ์ุ
27 เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงศรีเพ็ญกุล
28 เด็กหญิงเบญญาภา เปล่ียนกริม
29 เด็กหญิงปุณชญา เลิศสถิตย์วงศ์
30 เด็กหญิงพรรณธิดา สวัสด์ิทัศน์
31 เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์งอย
32 เด็กหญิงรัตนาพร เปรมปลื ม
33 เด็กหญิงรินทร์นภา สระทอง
34 เด็กหญิงรินรดา ภาคาจักร์
35 เด็กหญิงวรัญญา มูลเอก
36 เด็กหญิงวราวรรณ อ่ าวงษ์
37 เด็กหญิงวัณณฉัตร เอ่ียมสอาด
38 เด็กหญิงสลาวัลล์ พฤศจันทร์
39 เด็กหญิงสุณัฐชา ค าลือไชย
40 เด็กหญิงสุนิษา ส าเนียงงาม
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกตัญญู อุตราศรี
2 เด็กชายกรณ์ นาพลเทพ
3 เด็กชายกิตติกร ทินกระโทก
4 เด็กชายกิตตินันท์ สุนทราภรณ์ชัย
5 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปล้องไม้
6 เด็กชายชีวานนท์ โฆสิวัฒน์
7 เด็กชายณัฐกมล ไกรภักตร์สม
8 เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงก าเนิด
9 เด็กชายธนกร จ ารัสรุ่งเรืองกุล
10 เด็กชายธนวรรธน์ เพ็งหลอย
11 เด็กชายธันท์ ภาคีอรรถ
12 เด็กชายธาราชัย วิงวอน
13 เด็กชายนัฐพล สุขเถ่ือน
14 เด็กชายปรัชญา วงษ์มณี
15 เด็กชายพงพัทธ์ กุดแถลง
16 เด็กชายรังสิมันต์ุ ขันธะกร
17 เด็กชายสุภวัช อาจมังกร
18 เด็กชายอภิชัย ประยงค์แย้ม
19 เด็กชายอภิวัฒน์ คงสม
20 เด็กชายอานัส พิมพ์วงค์
21 เด็กชายเอกรัตน์ ยมดิษฐ์
22 เด็กหญิงกุลปรียา วุฒิพันธ์
23 เด็กหญิงจรูญวรรณ ปัจจุสนันท์
24 เด็กหญิงเจนจิรา แสนสอาด
25 เด็กหญิงณัฎฐา มณีโชติ
26 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเกษม
27 เด็กหญิงณัฐทนันพร ภาคไพรศรี
28 เด็กหญิงณัฐธิดา พงษ์วสรรค์
29 เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญถึง
30 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทองสุกใส
31 เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยศรีษะ
32 เด็กหญิงนันทญา ก๋อยสุวรรณ
33 เด็กหญิงวนาลี สุวรรณชม
34 เด็กหญิงวรันยา ดวงจันทร์ 
35 เด็กหญิงวารี ครอบสวย
36 เด็กหญิงสิริกร ลิ นทะเล
37 เด็กหญิงสุชาดา ลวดทอง
38 เด็กหญิงอชิรญาณ์ โลหะสาร
39 เด็กหญิงอุรัสญา แผลงอาวุธ
40 เด็กหญิงแอนน่ี แอม
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายจักรกฤษ บุญธรรม
2 เด็กชายฉัตรพล สินธุสะ
3 เด็กชายชนะชัย โฉมเชิด
4 เด็กชายชยากร กล่ินจันทร์
5 เด็กชายณฐกร ใจสาร
6 เด็กชายณัฐวัฒน์ วุฒิมาลัย
7 เด็กชายปณชัย นุชวงษ์
8 เด็กชายปราการ ตุ้มทอง
9 เด็กชายพัทธดนย์ สมประสงค์
10 เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรผ่อง
11 เด็กชายพุฒิพงษ์ เทศสกุล
12 เด็กชายพุฒิเมธ พงษ์ฉาย
13 เด็กชายมนัสศักด์ิ มันธิสุทธ์ิ
14 เด็กชายวีรภัทร มูลสาร
15 เด็กชายศักดากร พรรณธนะ
16 เด็กชายสรวิชญ์ ชุมเชิง
17 เด็กชายสุธิเกียรติ มาลา
18 เด็กชายอดิศักด์ิ เซ็นเจริญ
19 เด็กชายอธิชา ขนอนเวช
20 เด็กชายอภินันท์ จอมพันธ์
21 เด็กชายอานัส แพทย์ศรี
22 เด็กหญิงกมลวรรณ ไวยติกาโร
23 เด็กหญิงกรรณกมล ใจวังโลก
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขประเสริฐ
25 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา ภาควิหค
26 เด็กหญิงจิณณพัต ต่อเติมพันธ์ุ
27 เด็กหญิงดารารัตน์ โมลาเลิศ
28 เด็กหญิงธารินี แสงอุทัย
29 เด็กหญิงนันทรัตน์ ไวยสุขศรี
30 เด็กหญิงนิชาภา ทองอร่าม
31 เด็กหญิงปารณีย์ เเป้นนาค
32 เด็กหญิงปาริชาติ ผลเกิด
33 เด็กหญิงพรไพริน ดัชถุยาวัตร
34 เด็กหญิงมูนาเดียร์ สุหลง
35 เด็กหญิงศรัณย์พร เเตงเจริญ
36 เด็กหญิงศศิชา บุตรพรม
37 เด็กหญิงศิริวรรณ พันธ์เพ็ชร
38 เด็กหญิงสุกัญญา กุรีดี
39 เด็กหญิงสุพิชญา พรรณล าเจียก
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายจิราพัชร เป่ียมมี
2 เด็กชายจีรพัฒน์ ใจวิวัฒน์พงศ์
3 เด็กชายฉัตรมงคล พรรณสุขี
4 เด็กชายชยางกูร แสนคาร
5 เด็กชายชัยพล รุจิพุฒ
6 เด็กชายณัฐกานต์ ภาคอินทรีย์
7 เด็กชายเตชินท์ อุปพงษ์
8 เด็กชายธนธรณ์ บุญธานี
9 เด็กชายธนพล แก้วเนตร
10 เด็กชายธีรภัทร โกนจา
11 เด็กชายปภาวิน ปานรัตน์
12 เด็กชายปัณณวัฒน์ คมข าหนัก
13 เด็กชายปิยพัทธ์ ภาคเจริญ
14 เด็กชายพิชัย สังข์ศิริ
15 เด็กชายพิชิตชัย สุขสันต์
16 เด็กชายวินทกร มูลราช
17 เด็กชายวิริทธ์ิธร งามประกอบ
18 เด็กชายสุริยา แช่มช่ืน
19 เด็กชายอนุชา ใจเย็น
20 เด็กชายอานนท์ แก้วเสน
21 เด็กหญิงกรรณิตา พุ่มชะเอม
22 เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงจันทร์
23 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินต๊ะพรหม
24 เด็กหญิงกานต์ธิดา อินต๊ะพรหม
25 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แจ้งคง
26 เด็กหญิงณณิชา เขียวมณี
27 เด็กหญิงธัญญรินทร์ เกิดปฐม
28 เด็กหญิงธัญพิชชา สุขสุสาสน์
29 เด็กหญิงปุญญารัสม์ิ สมบูรณ์
30 เด็กหญิงพัชราภา รอดภัยลี
31 เด็กหญิงพัชราภาณ์ แตงเจริญ
32 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วรดี
33 เด็กหญิงรัชดาวรรณ ศรีละพล
34 เด็กหญิงเรณุกา มากอ่ิม
35 เด็กหญิงลภัสกร สลักด า
36 เด็กหญิงลลิตา จ าปาทอง
37 เด็กหญิงวรกัญญา กระแสเวทย์
38 เด็กหญิงวิภาวรรณ หมอยาดี
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เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกรภัทร์ ธนะวาสน์
2 เด็กชายกิตติทัต สุนทราภรณ์ชัย
3 เด็กชายฉัตรชัย ถีระแก้ว
4 เด็กชายชนสรณ์ ทุงจันทร์
5 เด็กชายธันวา จ่ันแจ้ง
6 เด็กชายนัทธพงศ์ แวงภูลา
7 เด็กชายปฤณ กรรมสิทธ์ิ
8 เด็กชายปัณณวิชณ์ คชสาร
9 เด็กชายภัทรชล ทรัพย์สุขสวัสด์ิ
10 เด็กชายภากร เนตรศรีวัฒน์
11 เด็กชายภาณุศักด์ิ หรุ่นสกุล
12 เด็กชายเมธัสชัย กุลนาฑล
13 เด็กชายรัฐศาสตร์ มูลประเสริฐ
14 เด็กชายวสุพล ดีสุข
15 เด็กชายวิศรุต ไพรินทราภา
16 เด็กชายศุภณัฐ นิลคล้าย
17 เด็กชายสุทธิภัทร เกิดพร
18 เด็กชายสุรัตน์ รักประสงค์
19 เด็กชายอโนชา จันทโรจนี
20 เด็กชายอรรถพร ค าแบน
21 เด็กชายอารีย์ โสภีผ่อง
22 เด็กหญิงกรรณิการ์ ผันสอน
23 เด็กหญิงชนัญธิดา น  าค า
24 เด็กหญิงญานิน เมนะสินธ์ุ
25 เด็กหญิงณัฐธวดี อัครสุคันวณิชย์
26 เด็กหญิงเบญจวรรณ มีสมบัติ
27 เด็กหญิงปานวษา ยอดส าโรง
28 เด็กหญิงปิยะวัฒน์ ศรีชัย
29 เด็กหญิงปุณยนุช ไวยนิทา
30 เด็กหญิงมินตรา แสงสีจันทร์
31 เด็กหญิงรัตชานันท์ พวงศิลป์
32 เด็กหญิงวรรณพร เทวารัมย์
33 เด็กหญิงศรัณย์รัช เชียรรัมย์
34 เด็กหญิงศุภิสรา เพ่ิมสิน
35 เด็กหญิงสรนันธ์ สินนิคม
36 เด็กหญิงสุพัตรา บุตรกระโทก
37 เด็กหญิงหน่ึงธิดา สุขศิลป์
38 เด็กหญิงอริสา เกษเกษม
39 เด็กหญิงอัยลดา ถึงสุข
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