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กลุ่มที่ 2
1 นาย กฤษณ์ เส้งสุย
2 นาย กษิดิ์เดช ปัจจัย

31 นาย ปัฐยาวัต ทิพย์จักษุ

3 นาย กัญจณัฏฐ์ นนทแก้ว
4 นาย กิตติภมู ิ ขาพล

33 นาย ปุริมปรัชญ์ เสมอภพ

5 นาย กิรติ สิทธิรักษ์
6 นาย คณิศร ไชยเจริญ

35 นาย พงศ์พล ขาพล

7 นาย จตุรภัทร ถนนทิพย์
8 นาย ชนาธิป กลิ่นมาลี

37 นาย พริษฐดนัย รอดตัว

9 นาย ชวิศ หนูคง
10 นาย ชัชนันท์ แก่เมือง

39 นาย พุทธิพร หลุยส์ ซอนเดอร์

11 นาย เชิดศักดิ์ ประจักษ์
12 นาย ณ ภัทร บุญทองช่วย

41 นาย ภัทรวิทร์ ชลบุตร

13 นาย ณภัทร ดวงเพชร
14 นาย ณัชนนท์ อิ่มด้วง

43 นาย โภควินท์ ใจห้าว

15 นาย ณัฐกิตติ หลีพรกิตติคุณ
16 นาย ณัฐธัญ สุจริตธนารักษ์

45 นาย เศรษฐพงศ์ ชนูดหอม

17 นาย ณัฐวี ห้องสีปาน
18 นาย ตะวัน พรหมจรรย์

47 นาย สิรภพ จันทรภักดี

19 นาย เตชิต มิตรรุ่งวารีทิพย์
20 นาย เตมีย์ ชูช่วย

49 นาย อธิษฐ์ สุวรรณวงศ์

21 นาย ธนกฤต เดชรักษา
22 นาย ธนภัทร แก้วกระจก

51 นาย อิทธิกาญจน์ จิตต์ตรง

23 นาย ธรรม์ เหมจินดา
24 นาย ธัมมปพน บุญนา

53 น.ส. กรกนก เหรียญไกร

25 นาย นรธร แซ่หลี
26 นาย นรินทร์ ศิริณภัค

55 น.ส. กษมา พัตราพล

27 นาย ปฏิภาน มณีเขียว
28 นาย ปภังกร กมลอเนกคุณ

57 น.ส. จิณณพัต สุขมงคล

29 นาย ปราณต์สกล เส้งรอด
30 นาย ปวิช แสงแก้ว

59 น.ส. ชญานิษฐ์ ศรีสว่าง

32 นาย ปัณณธร ไชยสุภา
34 นาย พงศทร เพชรวงษ์
36 นาย พงศ์พิสุทธิ์ บุญสุภาพ
38 นาย พิเชษฐ์ สมคง
40 นาย ภัทรพน ช่วยสกุล
42 นาย ภูสิทธิ คงยืน
44 นาย วชรวิชญ์ ทองมาก
46 นาย สาธารณ์ มีแก้ว
48 นาย สีสุนทร สุวรรณบรรจง
50 นาย อวิรุทธ์ ประภาส
52 น.ส. กชชนก วุฒิมานพ
54 น.ส. กรกมล ปานตุ้น
56 น.ส. กัญญ์วรา ประดงจงเนตร
58 น.ส. ชญาณี คงแก้ว
60 น.ส. ชนกนันท์ กรุณา
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กลุ่มที่ 2
61 น.ส. ชนม์นิภา ช่วยจันทร์
62 น.ส. ชนัญชิดา วรพฤกษ์

91 น.ส. พชรพร อนันตสุข
92 น.ส. พชรมน ตราชัย

63 น.ส. ชนิกานต์ จรเสมอ
64 น.ส. ชนิกานต์ อิ้ววังโส

93 น.ส. พรนภัส เรืองอ่อน
94 น.ส. พรพิมล เซ่งอั้น

65 น.ส. ซารีน่า ชลธาร
ิ า ชูสิทธิ์
66 น.ส. ฑิฏญ

95 น.ส. พรรณธิภา พรหมวิรัตน์
96 น.ส. พาขวัญ ตรังคอภิรักษ์

67 น.ส. ณัฏฐากร สวัสดิสาร
68 น.ส. ณัฐชยา กาลัญญุตา

97 น.ส. พิมพ์ลภัส ไตรรัตน์
98 น.ส. พิสชา กังวานเกียรติกุล

69 น.ส. ณัฐนรี อุมารี
70 น.ส. ณัฐวดี ใจสบาย

99 น.ส. เพชรดา แก้วแสง
100 น.ส. เพรชลดา รัตนสมบัติ

71 น.ส. ณิชารีย์ เนาวพงศ์
72 น.ส. ณิชารีย์ วิชชุไตรภพ

101 น.ส. ภัทรดา แก้วอ่อน
102 น.ส. ภัทรดา ประภาศิลป์

73 น.ส. ตรีศร คงมาก
74 น.ส. ธญานี ฟุ้งตระกูล

103 น.ส. มันฑนา พรหมมา
104 น.ส. ยศศิตา สุขเมฆ

75 น.ส. ธนพร เรืองเริงกุลฤทธิ์
76 น.ส. ธนพร แสนทอง

105 น.ส. ลัสดาวดี พูลพิพัฒน์
106 น.ส. วรรณภา ยอดทวี

77 น.ส. ธมลวรรณ จุลภักดิ์
78 น.ส. ธมลวรรณ ตราชู

107 น.ส. วริษฐา เมืองมีศรี
108 น.ส. วิลยา นิติไชย

79 น.ส. ธันย์ชนก กระจาย
80 น.ส. ธิดารัตน์ ชูแสงศรี

109 น.ส. ศรัณภัสร์ พงษ์ศักดิ์ธนา
110 น.ส. ศรุตา จันทอุ่มเม้า

81 น.ส. ธิดารัตน์ พวงจันทร์
82 น.ส. นภัสสร ชนะสิทธิ์

111 น.ส. ศศิชา ยอดแก้ว
112 น.ส. ศศิณัฏฐ์ วงศ์ท่าเรือ

83 น.ส. นุตประวีณ์ ศรีธรรมากุล
84 น.ส. บุณยาพร สุจรต

113 น.ส. ศศิประภา อินณรงค์
114 น.ส. ศุภรดา เอนกปัญญากุล

85 น.ส. ปรารถนา ขวดทอง
86 น.ส. ปัญญาพร ลี่ดารงวัฒนากุล

115 น.ส. สลิล สิงหพันธุ์
116 น.ส. สัทธญา ศรีชุม

87 น.ส. ปานชนก สีตุกา
88 น.ส. ปานชีวา ศรีบุญเอียด

117 น.ส. สุขใจ คานุ่น
ั นอนุชิน
118 น.ส. สุธาสินี สันติวฒ

89 น.ส. ปารย์นภา จิตสารวย
90 น.ส. ปิยาภัทร์ จอมพงค์

119 น.ส. สุภาวรรณ หอมหวล
120 น.ส. สุรีย์กาญจน์ สุทิน

