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1 เด็กชาย จิรัฏฐ์                ฉกรรจศิ์ลป์ ผ่านการคดัเลือก

2 เด็กชาย เฟรชวิชชา          เพชราเวช ผ่านการคดัเลือก

2 เด็กหญิง นนันภสั             อยูค่ง ผ่านการคดัเลือก

3 เด็กชาย พงศธร              สิงห์ค  า ผ่านการคดัเลือก

3 เด็กชาย นวพล                สุดชยั ผ่านการคดัเลือก

3 เด็กหญิง กนกวรรณ      ปามุทา ผ่านการคดัเลือก

4 เด็กชาย พชร                   นาคีรักษ์ ผ่านการคดัเลือก

5 เด็กหญิง พิทยาภรณ์          สายบุตร ผ่านการคดัเลือก

5 เด็กหญิง พิชญาภา           ตุม้สังขท์อง ผ่านการคดัเลือก

6 เด็กชาย กอ้งภพ                 สุวรรณพิมพ์ ผ่านการคดัเลือก

6 เด็กหญิง จินตจุ์ฑา           มะลิวลัย์ ผ่านการคดัเลือก

6 เด็กชาย วรายทุธ์       จนัทร์แจ่มหลา้ ผ่านการคดัเลือก

6 เด็กหญิง นพรดา            ผิวแดง ผ่านการคดัเลือก

7 เด็กหญิง ณฐัชา                  ทศับุตร ผ่านการคดัเลือก

7 เด็กชาย ฉตัรดนยั         ศรีลาชยั ผ่านการคดัเลือก

7 เด็กชาย ณฐัพล             ทุนมาก ผ่านการคดัเลือก

7 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ            แสนไทย ผ่านการคดัเลือก

8 เด็กหญิง ศศิภทัรา              ทบัธานี ผ่านการคดัเลือก

8 เด็กหญิง อารัฐติกรณ์     หอมจ าปา ผ่านการคดัเลือก

8 เด็กหญิง ชนญัชิดา     ยทุธภิญโญ ผ่านการคดัเลือก

8 เด็กหญิง ธญัชนิตา        ส าเภา ผ่านการคดัเลือก

9 เด็กชาย ณชัชานนท ์        ย ัง่ยนื ผ่านการคดัเลือก

9 เด็กหญิง ณฐัธิดา              ละครวงศ์ ผ่านการคดัเลือก

9 เด็กชาย ณฐัดนยั           มีเพง็ ผ่านการคดัเลือก
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9 เด็กหญิง ณฐักานต ์         ไทท้อง ผ่านการคดัเลือก

10 เด็กชาย วิชชกร               เนตรมุข ผ่านการคดัเลือก

10 เด็กหญิง วชัรวรรณ     แบนประชา ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กชาย สิปปกร                สมสะอาด ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กหญิง วรรณนพ             ราชตรี ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กหญิง นาฏศิลป์             สุภาษร ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กชาย ติณณภพ           บวัขาว ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กหญิง กวินธิดา           นิสดล ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กชาย ภคพงศ ์         พรมภกัดี ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กหญิง จรสพรรณ      ทองผาย ผ่านการคดัเลือก

11 เด็กหญิง กมลชญา         แสงทอง ผ่านการคดัเลือก

12 เด็กหญิง วรากรณ์               บุญเกล้ียง ผ่านการคดัเลือก

12 เด็กชาย ทีปกร                ใกลแ้กว้ ผ่านการคดัเลือก

12 เด็กหญิง เพียงใจ         วิชยัศร ผ่านการคดัเลือก

13 เด็กหญิง ลกัษมิกร            ปัสสาค า ผ่านการคดัเลือก

14 เด็กหญิง ประภาสิริ            ทีเขียว ผ่านการคดัเลือก

15 เด็กหญิง ปาณิสรา             ตนัติวชัรกุลธร ผ่านการคดัเลือก

15 เด็กหญิง ทกัษพร             จนัทร์แรม ผ่านการคดัเลือก

16 เด็กหญิง กญัญาณฐั       นามบุตร ผ่านการคดัเลือก

16 เด็กหญิง ขวญัชนก            บุญมี ผ่านการคดัเลือก

16 เด็กหญิง รัตลดา                แดนดี ผ่านการคดัเลือก

16 เด็กหญิง วริศรา                แซ่ตั้ง ผ่านการคดัเลือก

17 เด็กหญิง กมลนนัท ์            แสงทอง ผ่านการคดัเลือก

17 เด็กชาย ณฐัวฒัน์              ไหลเจริญกิจ ผ่านการคดัเลือก
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17 เด็กชาย ธนภทัร              บริสุทธ์ิ ผ่านการคดัเลือก

17 เด็กหญิง อมรรัตน์          จงดี ผ่านการคดัเลือก

18 เด็กหญิง นนัทนา               รูปใหญ่ ผ่านการคดัเลือก

18 เด็กหญิง จิรัตน์ติยา         ศรีวิชา ผ่านการคดัเลือก

18 เด็กชาย ธนภทัร          ปุลพจิตต์ ผ่านการคดัเลือก

19 เด็กชาย ยศวริศ           ท่าหาร ผ่านการคดัเลือก

19 เด็กหญิง เพียงใจ            วิชยัศร ผ่านการคดัเลือก

20 เด็กชาย กฤตธชั              ชนะพาห์ ผ่านการคดัเลือก

20 เด็กหญิง ปุญญิศา            ศรีกะชา ผ่านการคดัเลือก

21 เด็กชาย รัชชานนท ์    ทดัศรี ผ่านการคดัเลือก

22 เด็กหญิง วิชญญาดา           ลูกศร ผ่านการคดัเลือก

22 เด็กหญิง กชวรรณ         ทองผุย ผ่านการคดัเลือก

23 เด็กหญิง ปกรวรรณ          แผงผล ผ่านการคดัเลือก

24 เด็กชาย สิทธินนัท ์      พนัธุ์วฒัน์ ผ่านการคดัเลือก

25 เด็กหญิง อยัญาดา               รูปโฉม ผ่านการคดัเลือก

26 เด็กหญิง ปลายฟ้า              ผลพฒุ ผ่านการคดัเลือก

26 เด็กชาย รชานนท ์        แถมวรรณ ผ่านการคดัเลือก
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