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๑ 11008 เด็กชาย กรวิทย์ ค าศิริ
๒ 11009 เด็กชาย กฤษณจุฑา ลาดบวัขาว
๓ 11011 เด็กชาย กันตพงษ์ เกษมรัตน์
๔ 11012 เด็กชาย ชญานนท์ สกุลมา
๕ 11013 เด็กชาย ธนกร ดวงสูงเนนิ
๖ 11015 เด็กชาย ปารวี สุกข์แก้ว
๗ 11016 เด็กชาย ภานพุงษ์ อินทร์พิทกัษ์
๘ 11017 เด็กชาย รังสิโรษ จันทร์สมบรูณ์
๙ 11018 เด็กชาย อนนัดา ด านงค์

๑๐ 11019 เด็กชาย เกตชดา เลไธสง
๑๑ 11020 เด็กชาย ภานพุงษ์ ประวาน
๑๒ 11021 เด็กชาย ธนนพ คิน เล มน
๑๓ 11022 เด็กชาย พชรกร ภักดี
๑๔ 11024 เด็กหญิง กรกมล บษุเกษ
๑๕ 11026 เด็กหญิง จิรฐา พุ่มแก้ว
๑๖ 11027 เด็กหญิง ณฐพร โพธิกุล
๑๗ 11028 เด็กหญิง ณิชชา อมรธนถาวร
๑๘ 11031 เด็กหญิง ปาริฉัตร แก้วแสงแจ่ม
๑๙ 11032 เด็กหญิง เปรมสุดา บญุเพิ่ม
๒๐ 11034 เด็กหญิง พัทธ์พนดิา เสียงล  าเลิศ
๒๑ 11035 เด็กหญิง วราภรณ์ มูลเริง
๒๒ 11036 เด็กหญิง วันทนา ทองละมุล
๒๓ 11037 เด็กหญิง วันใหม่ ศรชัย
๒๔ 11038 เด็กหญิง สุกฤตา กระจ่างแจ้ง
๒๕ 11039 เด็กหญิง ศิริประภา แสงจันทร์
๒๖ 11040 เด็กหญิง หาญวดี เคหะนนัท์
๒๗ 11041 เด็กหญิง อิศริยา แก้วประกอบ
๒๘ 11042 เด็กหญิง วัชราพร ตรีเดช
๒๙ 11043 เด็กชาย กฤตชัย เหล่าจันทร์
๓๐ 11044 เด็กชาย คุณานนท์ สุภาพร
๓๑ 11045 เด็กชาย นนทกร ชัยบ ารุง
๓๒ 11046 เด็กชาย ปกปอ้ง เสาว์สวย
๓๓ 11049 เด็กชาย ภัทรพล กิจเลิศสิริวัฒนา
๓๔ 11050 เด็กชาย รัชกร ผลวิเศษ
๓๕ 11051 เด็กชาย รัชชานนท์ เครืออุน่
๓๖ 11052 เด็กชาย วรรณศักด์ิ กลัดบา้นหว้ย
๓๗ 11054 เด็กชาย พิชยภา วรรณอุบล
๓๘ 11055 เด็กหญิง กมลวรรณ ถาวรพัฒนานนท์
๓๙ 11056 เด็กหญิง กิตติพร ขัยติวงศ์
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๔๐ 11057 เด็กหญิง กุญจีรา แสงฉาย
๔๑ 11058 เด็กหญิง ขวัญเกล้า ทองตาเต็ม
๔๒ 11059 เด็กหญิง จิรนนัท์ ดวงศิริ
๔๓ 11062 เด็กหญิง ธนพร พุดทอง
๔๔ 11065 เด็กหญิง รินรดา ศรีคชา
๔๕ 11066 เด็กหญิง วันใหม่ บญุชิด
๔๖ 11067 เด็กหญิง สุพิชญาภรณ์ กรุดภู่
๔๗ 11069 เด็กหญิง สุธิดา อึ งเจริญ
๔๘ 11070 เด็กหญิง ทกัษยา โพธ์ิดี
๔๙ 11071 เด็กหญิง มาติกา พรมดี
๕๐ 11073 เด็กหญิง สิรินทร์ทพิ ชัยยะ
๕๑ 11074 เด็กหญิง กมลชนก ศรศักดา
๕๒ 11076 เด็กหญิง ศิครินทร์ นาคปิ่น
๕๓ 11128 เด็กหญิง นริะดา ปกัการะนงั
๕๔ 11251 เด็กชาย ภูบดี เย็นยิ ม
๕๕ 11288 เด็กชาย ก้องภพ ด าส าอางค์
๕๖ 11290 เด็กชาย นพคุณ สถาพร
๕๗ 11291 เด็กชาย ฐปนนท์ ชมยิ มใส
๕๘ 11293 เด็กชาย ทวิากร ยะริรมย์
๕๙ 11295 เด็กหญิง ดวงพร เหงาทอง
๖๐ 11296 เด็กหญิง มณีรัตน์ งามเหลือ
๖๑ 11297 เด็กหญิง ไพลิน กิตติพงศ์ย่ิงยง
๖๒ 11298 เด็กชาย ภูผา เดชโชติ
๖๓ 11299 เด็กชาย ธันวา ไพเราะ
๖๔ 11300 เด็กชาย ไพรวัลย์ แสงนอก
๖๕ 11301 เด็กชาย ก้องเกียรต์ิ สุวันนะสี
๖๖ 11302 เด็กชาย ณัฐภูมิ อินเขาย้อย
๖๗ 11303 เด็กหญิง แพรวพราว จรแจ้ง
๖๘ 11304 เด็กหญิง กิตติภรณ์ ตาลหยง
๖๙ 11305 เด็กหญิง รัชนกีร วรรณทอง
๗๐ 11306 เด็กหญิง มินญาดา ไชยสงกา
๗๑ 11307 เด็กหญิง ออมสิน วงษารี
๗๒ 11308 เด็กชาย ชาคริยา เคล่ือนไธสง
๗๓ 11309 เด็กชาย ธนภัทร อินทะวง
๗๔ 11310 เด็กชาย ธนพล แก้วนอง
๗๕ 11311 เด็กชาย ธนวัฒน์ คูณศิริ
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๗๖ 11312 เด็กชาย วรภพ ทองประสงค์
๗๗ 11313 เด็กหญิง ปวีร์ธิดา เทพค าภา
๗๘ 11314 เด็กหญิง ณัฐณิชา มีเกาะ
๗๙ 11315 เด็กหญิง ชรินทร์ทพิย์ ทองย้อย
๘๐ 11372 เด็กชาย ฐิติกร ธรรมอินลาด
๘๑ 11377 เด็กหญิง จิราภา จันทร์สว่าง
๘๒ 11388 เด็กหญิง ภูรดา ไทยแก้วรอด
๘๓ 11401 เด็กชาย ตัลลาล มูดัซซาร์ อาหเ์หม็ด
๘๔ 11406 เด็กชาย ศิรชัช อุดมฤทธ์ิ
๘๕ เด็กชาย เจตนพิันธ์ จันทะราช
๘๖ เด็กชาย ชโนทยั ปิ่นวิเศษ
๘๗ เด็กชาย ชยพล สว่างทรัพย์
๘๘ เด็กชาย ชัยยุทธ   พม่า

๘๙ เด็กชาย ณัฐพงค์ พรมมหาชัย
๙๐ เด็กชาย ธนพล จิระดิเรกวรกุล
๙๑ เด็กชาย ธนากร แก้วจุมพล
๙๒ เด็กชาย ธีรเดช สิทธิเขตกัน
๙๓ เด็กชาย นพรัตน์ สะอาด
๙๔ เด็กชาย บอล

๙๕ เด็กชาย ประทานพร พัดไธสง
๙๖ เด็กชาย ปติิพงศ์ คงค า
๙๗ เด็กชาย พชรกร ภักดี
๙๘ เด็กชาย พศิน มะนะกุล
๙๙ เด็กชาย พิพัฒน์ ร่มไทร

๑๐๐ เด็กชาย พิศุตม์ มานะกุล
๑๐๑ เด็กชาย เพชรายุธ ขออิงกลาง
๑๐๒ เด็กชาย ภัทรนนท์ อุตทาลี
๑๐๓ เด็กชาย ภูเบศ พิษสุวรรณ
๑๐๔ เด็กชาย ราเมษ ดายราเมธ
๑๐๕ เด็กชาย วรวัช สายสวาท
๑๐๖ เด็กชาย วรารุฒม์ สายค า
๑๐๗ เด็กชาย ศิวกร ศรีเหรา
๑๐๘ เด็กชาย ศุภกฤษ ภูครองผา
๑๐๙ เด็กชาย สุพสิทธ์ิ บวัสระเกษ
๑๑๐ เด็กชาย อินธิกร เพ็ญเพชร
๑๑๑ เด็กหญิง กัญญาภัค บบุผามะตะนงั
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๑๑๒ เด็กหญิง กัลยารัตน์ สมาธิมงคล
๑๑๓ เด็กหญิง เกษราภรณ์ กองทพิย์
๑๑๔ เด็กหญิง จีรนนัท์ ด้วงสงค์
๑๑๕ เด็กหญิง จีรวรรณ เชิดสูงเนนิ
๑๑๖ เด็กหญิง ชฏาภรณ์ สุวรรณล าภา
๑๑๗ เด็กหญิง ณฐพร แซ่ย่าง
๑๑๘ เด็กหญิง ธนษิฐา วัดเสนาะ
๑๑๙ เด็กหญิง ธัญชนก เบญจบริบรูณ์ สมัครเฟส
๑๒๐ เด็กหญิง นฤมล แจ่มจิต
๑๒๑ เด็กหญิง นะโม

๑๒๒ เด็กหญิง นชันนั ชูดวง
๑๒๓ เด็กหญิง นนัทน์ภัส สายค า
๑๒๔ เด็กหญิง ปนดัดา นพคุณ
๑๒๕ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วรรณวงษ์
๑๒๖ เด็กหญิง ปญัญาพร เจริญชาติ
๑๒๗ เด็กหญิง พัชชานนัท์ ชูชีพ
๑๒๘ เด็กหญิง พัชรดา คลังวิทยา
๑๒๙ เด็กหญิง พัชรี ผิวนวล
๑๓๐ เด็กหญิง พิชญาดา ไกรกล่ิน
๑๓๑ เด็กหญิง พิมพ์พร
๑๓๒ เด็กหญิง วนสันนัท์ จันทร์เมืองเก่า
๑๓๓ เด็กหญิง วนสันนัท์ คงแสงศักด์ิ
๑๓๔ เด็กหญิง วันศุกร์ กล่ินหอม
๑๓๕ เด็กหญิง วาสินี จันทร์สิงห์
๑๓๖ เด็กหญิง อชิรญา พิมพงษ์
๑๓๗ เด็กหญิง อารดา เลี ยงเจริญ
๑๓๘ เด็กหญิง อารยา คอรัชมี่
๑๓๙ เด็กหญิง อุษามณี ชูประเสริฐ


