
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกีรติ หนักเพ็ชร 31 เด็กหญิงมนัสนันท� คล�ายจําแลง
2 เด็กชายชิติพัทธ� จันทะโส 32 เด็กหญิงรัชนก สําเริง
3 เด็กชายชิษณุพงษ� น�อมระวี 33 เด็กหญิงรัตนภรณ� ศรีเคลือบ
4 เด็กชายฐิติวัฒน� พิเศษสกุลชัย 34 เด็กหญิงลักษิกา แย�มสี
5 เด็กชายดุลย� บุญศรี 35 เด็กหญิงวรัญญา สุดสวาท
6 เด็กชายธนันธร ศรีพุ0ม 36 เด็กหญิงวิลักษณ� ชูคันหอม
7 เด็กชายธนาวิทย� จิตร�กระจ0าง 37 เด็กหญิงศิริวรรณ ม่ันคง
8 เด็กชายปรวัฒน� ถินสถิตย� 38 เด็กหญิงสุดารา อ0อนนาค
9 เด็กชายปริชญ� ราชสุภา 39 เด็กหญิงหทัยทิพย� กาญจนบรรจง
10 เด็กชายพรหมสยาม โพธิ์พันธ� 40 เด็กหญิงอมรปรียา สีโห�
11 เด็กชายวัชรพล ฤกษ�คง
12 เด็กชายวิชญภาส เกิดมงคล
13 เด็กชายศุภวิชญ� นาคสนิท
14 เด็กชายสุธินันท� อุดมโชค
15 เด็กชายอธิคุณ ทองประทีป
16 เด็กชายอภินันท� วิไล
17 เด็กหญิงชนาภา มณีเจียร
18 เด็กหญิงชาลินี ขจัดภัย
19 เด็กหญิงชุติกาญจน� แย�มคล�าย
20 เด็กหญิงณภัทร คงดี
21 เด็กหญิงณภัทร สนโคกสูง
22 เด็กหญิงธิดารัตน� ชํานาญหมอ
23 เด็กหญิงนาฏนารี ลักษณา
24 เด็กหญิงปาณิตา มงคลสวัสด์ิ
25 เด็กหญิงป>ยนันท� ทองอ่ิม
26 เด็กหญิงพรสิริ ไพรบูรณ�
27 เด็กหญิงพัสฎาภรณ� พันธุ�ไม�
28 เด็กหญิงพิมพ�ลภัส ไพบูลย�
29 เด็กหญิงพิยดา เณรน�อย
30 เด็กหญิงภัทราพร พรหมโสด
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกฤตภาส แก�วอ0อง 31 เด็กหญิงศลิษา บัวงาม
2 เด็กชายชณัฏฐ�นนท� พ0วงทอง 32 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงรัตน�
3 เด็กชายทินกร สีใส 33 เด็กหญิงศุภิสรา ภู0ชัย
4 เด็กชายธนภัท ช�างก�อน 34 เด็กหญิงสกุลกาญจน� สายสวิง
5 เด็กชายธนภัทร รองแก�ว 35 เด็กหญิงสราลี สังขยิ้มพันธุ�
6 เด็กชายธนภูมิ เกตุพันธ� 36 เด็กหญิงสุพิชญา สุขสําราญ
7 เด็กชายปรัญชัย แสงคํา 37 เด็กหญิงอภิญญา ทองทับ
8 เด็กชายพุฒิ พันธุ�จีน 38 เด็กหญิงอมลวรรณ ชาญณรงค�
9 เด็กชายภาณุวัฒน� ปานรอด 39 เด็กหญิงอัจฉริยา พวงนาค
10 เด็กชายภูมิรพี พรหมชาติ 40 เด็กหญิงอาทิมา เกิดสลุง
11 เด็กชายรวิพล ศรีสาสนรัติ
12 เด็กชายศุภกิจ นาคสกุล
13 เด็กชายสิริณัฏฐ� ภัชสิงห�สูง
14 เด็กชายอติราช เพ็งเท่ียง
15 เด็กชายอวยชัย คุ�มเขตต
16 เด็กหญิงกัญญวรา สุขรอด
17 เด็กหญิงกัญญาวีร� สุขรอด
18 เด็กหญิงขนิษฐา พิลาแสน
19 เด็กหญิงจิรพร ธูปบูชากร
20 เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุขโก
21 เด็กหญิงฐิตารัตน� กลิ่นคําหอม
22 เด็กหญิงฐิติกานต� บุญตา
23 เด็กหญิงธวัลรัตน� จารุฤทัยกานต�
24 เด็กหญิงธิดารัตน� มีชื่อ
25 เด็กหญิงพชรพร พงศ�ทองกุล
26 เด็กหญิงพรปวีณ� คุ�มกาย
27 เด็กหญิงภัทรนันท� บาลี
28 เด็กหญิงภิรมณ พูลมี
29 เด็กหญิงวรันธรณ� จันทร�ประเสริฐ
30 เด็กหญิงศรีวิตรา แจ0มถาวร
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกฤษดา เรืองทองดี 31 เด็กหญิงบุญณิกานต� ห�องสวัสด์ิ
2 เด็กชายกันตนพ ชนานิรมิตผล 32 เด็กหญิงปDณฑารีย� แสงแก�ว
3 เด็กชายกิตติชัย แย�มสํารวล 33 เด็กหญิงปาณิสรา บุญจฑิตย�
4 เด็กชายเกียรติศักด์ิ หวังสุข 34 เด็กหญิงพัณณิตา สุนทรศารทูล
5 เด็กชายคณิศร แจ0มสําราญ 35 เด็กหญิงพิชชาภา ปDตตาละคะ
6 เด็กชายจุมพล ซาหลง 36 เด็กหญิงเพ็ญณภา พูนสวัสด์ิ
7 เด็กชายเจษฎากร เขียวสอาด 37 เด็กหญิงภัทรวดี อ0อนละม�าย
8 เด็กชายฉัฏฐวรรษ ห�วยกลด 38 เด็กหญิงศิริรักษ� สุภาแพ0ง
9 เด็กชายชัยทัต สุธา 39 เด็กหญิงอริสรา พรหมสะโร
10 เด็กชายชาคริต มนตรีพิศุทธิ์ 40 เด็กหญิงอาภัสรา พันทบ
11 เด็กชายเชษฐ�พล ธนโสม
12 เด็กชายญาณพัฒน� สุสุขคล
13 เด็กชายณฐภัทร นาวา
14 เด็กชายธนาธิป ศรีเงินทรัพย�
15 เด็กชายนนทพัทธ� พัดยนต�
16 เด็กชายนักรบ ศรีทองดี
17 เด็กชายเบญจทิวัตถ� รีพลี
18 เด็กชายภูริวัชญ� จันทร�ภู0
19 เด็กชายสถาพร วัชระ
20 เด็กชายสิรภพ พรหมผล
21 เด็กชายสุทธิคุณ บุญสินธ�
22 เด็กชายอติรุจ สิงห�เถ่ือน
23 เด็กชายอภิรักษ� สกุลโพทอง
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ�
25 เด็กหญิงขวัญแก�ว เดชงาม
26 เด็กหญิงจินต�จุฑา ยิ้มเสถียร
27 เด็กหญิงชุติกาญจน� เทศนานัย
28 เด็กหญิงชุติวรรณ เสียงแจ0ม
29 เด็กหญิงฎาวรรค� ชูเชิด
30 เด็กหญิงนิรชา ศรีสาคร
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกรองพล กระจิบทอง 31 เด็กหญิงปุณยวีร� พลายดี
2 เด็กชายจาตุรงค� อยู0สบาย 32 เด็กหญิงฝากขวัญ สุขสนอง
3 เด็กชายจิรวิทย� กลิ่นจันทร� 33 เด็กหญิงพัทธนันท� พ0วงงาม
4 เด็กชายจิรัฎฐ� สีดาตม 34 เด็กหญิงยุวธิดา ยอดคํา
5 เด็กชายชนะภัย รักการธรรม 35 เด็กหญิงวรัทญา พวงศรี
6 เด็กชายชลสิทธิ์ ชีพันดุง 36 เด็กหญิงวาทินี มาเจริญ
7 เด็กชายเชษฐ�ณภพ ธนโสม 37 เด็กหญิงศุทธาธินี รอดพันธุ�
8 เด็กชายณฐภูมิ มะคําแปHน 38 เด็กหญิงโสรญา กลัดงาม
9 เด็กชายติณณภพ ไผ0ตระกูลพงศ� 39 เด็กหญิงอริสา สนเปIJยม
10 เด็กชายธนกร สว0างศรี 40 เด็กหญิงอาภัสรา สําราญ
11 เด็กชายธีรภัทร� สายนึก
12 เด็กชายนาถวัฒน� หลักคํา
13 เด็กชายภัทรชัย ชูจิตร
14 เด็กชายภัทรพล ลาภเจริญ
15 เด็กชายโมยะพัฒน� ศรีพิมเสน
16 เด็กชายรชต กระจ0างยุธ
17 เด็กชายสรวิชญ� ศรีชัย
18 เด็กชายอชิระ ชาวเวียง
19 เด็กชายอภิชญา เชยสาคร
20 เด็กหญิงกชพร จันทิมา
21 เด็กหญิงคีตภัทร ม่ันรอด
22 เด็กหญิงจิราพร วุฒิยา
23 เด็กหญิงชณัชฐา มณีรัตน�
24 เด็กหญิงญาณพัฒน� เสมอบุตร
25 เด็กหญิงณิชา รอดพันธุ�
26 เด็กหญิงตะวันฉาย ยงยุทธ
27 เด็กหญิงนภัสวรรณ ยิ้มอยู0
28 เด็กหญิงปริฉัตร กะดีแดง
29 เด็กหญิงปาลิตา ยวนใจ
30 เด็กหญิงป>ยธิดา บุญชู
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายเจตนิพัทธ� สมทรง 31 เด็กหญิงพีรดา หอยสังข�
2 เด็กชายเฉลิมพัทธ� ม0วงงาม 32 เด็กหญิงภัทราวดี เลิศเจริญดํารงกิจ
3 เด็กชายชนพัฒน� เพชรทอง 33 เด็กหญิงวรัญญา แสงเย็น
4 เด็กชายชยางกูร สาสดี 34 เด็กหญิงวีนัสรินทร� พิคเคทท�
5 เด็กชายชัยมงคล เท่ียงตรง 35 เด็กหญิงศรุตา วิหารธรรมเม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ สังข�ทอง 36 เด็กหญิงศศิประภา อะนุตร
7 เด็กชายณัฐวุฒิ สุดโสด 37 เด็กหญิงสลิลทิพย� สุทธิสุข
8 เด็กชายเตวิชญ� ต้ังเจริญ 38 เด็กหญิงสิริพร พ0วงประเสริฐ
9 เด็กชายเตวิชญ� นนทวงษ� 39 เด็กหญิงสุชานาถ กันเกตุ
10 เด็กชายนิลนพัทธ� เจริญศักด์ิวิริยะ 40 เด็กหญิงอิสรีย� ยิ่งเทียมศักด์ิ
11 เด็กชายประเสริฐ โพธิ์สระ
12 เด็กชายศุกลภัทร นิละนะวก
13 เด็กชายสมิทธิ์ นวลมุสิก
14 เด็กชายสิโรฒม� ภู0รัตน�
15 เด็กชายหฤษฎ พัฒนสุนทรวงศ�
16 เด็กชายอชิระ ศุภนคร
17 เด็กหญิงกนลรัตน� จรูญเลิศทรัพย�
18 เด็กหญิงกันติมา กิจก�าวเจริญกุล
19 เด็กหญิงกัลยากร อนุต
20 เด็กหญิงชญานิศ อุนทักษิณกุล
21 เด็กหญิงณัฐธิตา คงเจริญ
22 เด็กหญิงณัฐรดา มานะโสภากุล
23 เด็กหญิงณัฐวรรณ อ0วมน�อย
24 เด็กหญิงณิชชาญากาญจน� คงดี
25 เด็กหญิงทิฆัมพร ฉิมวัย
26 เด็กหญิงธิติมา น�อยอุMด
27 เด็กหญิงปรียาภัทร อินทร�ประยงค�
28 เด็กหญิงพราวนภา ผู�พัฒน�
29 เด็กหญิงพัทธ�ธีรา คงมีเงิน
30 เด็กหญิงพิมพ�ฤทัย พระมงคล
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกิตติภณ ศรีไพโรจน� 31 เด็กหญิงบุณยาพร สุเทวี
2 เด็กชายเกรียงศักด์ิ หงษ�ทอง 32 เด็กหญิงปภาดา พุ0มพุทรา
3 เด็กชายชนาธิป ศรีสุข 33 เด็กหญิงปริยาภัทร คงคามี
4 เด็กชายณภัทร ธานวัตร� 34 เด็กหญิงปาริชาติ รอดอินทร�
5 เด็กชายณัฐพงศ� การถาง 35 เด็กหญิงพิมพ�ชนก รักษาแก�ว
6 เด็กชายถิรวัฒน� คันธอุลิศ 36 เด็กหญิงโยษิตา กองแก�ว
7 เด็กชายธนพัฒน� ม่ันคง 37 เด็กหญิงศิวนาถ สุขใส
8 เด็กชายพงศธร บัวคลี่ 38 เด็กหญิงสิริมา สุขเอ่ียม
9 เด็กชายพรพิพัฒน� พ่ึงสุข 39 เด็กหญิงสุชารัตน� ทองลอย
10 เด็กชายพลากร กาญจนวงศ� 40 เด็กหญิงเหมือนฝDน จงเจริญ
11 เด็กชายเมธี เกตุบํารุง
12 เด็กชายรพีพัฒน� แววงาม
13 เด็กชายรพีพัฒน� เหล0หวัน
14 เด็กชายวิบูลย�พงศ� ม่ันอยู0
15 เด็กชายสุเมธี โพธิ์ศรี
16 เด็กชายอโรชา เพ็งสุวรรณ
17 เด็กหญิงกฤตญา ผิวนิ่มนวล
18 เด็กหญิงก่ิงไผ0 ยอดบุญ
19 เด็กหญิงชยานันต� สําริตผ0อง
20 เด็กหญิงชัญญา วาศุกรี
21 เด็กหญิงชาลิสา ใบอุบล
22 เด็กหญิงญาณภัทร ชูเชื้อ
23 เด็กหญิงณัชชา ชัยบูรณ�
24 เด็กหญิงณัชชาภัทร ผุดผ0อง
25 เด็กหญิงณัฐสินี ฉํ่าชื่น
26 เด็กหญิงธนภร ขาวแก�ว
27 เด็กหญิงธัญชนก สุขชื่น
28 เด็กหญิงธัญญลักษ� นิพัทธ�ไพบูลย�
29 เด็กหญิงนันทิญา ยาคํา
30 เด็กหญิงบุญธลิกา บัวทอง
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกษิดิศ ด�วงนคร 31 เด็กหญิงพิริยกร หอมละม�าย
2 เด็กชายจิรศักด์ิ ภูภักดี 32 เด็กหญิงพิไลวรรณ เจียมทอง
3 เด็กชายชลกร ชูศรี 33 เด็กหญิงพิไลวรรณ หรั่งแร0
4 เด็กชายนนทกร ชูศรีโฉม 34 เด็กหญิงภคพร พวงโต
5 เด็กชายบุณพจน� กุลหกุล 35 เด็กหญิงรวิสรา เอ่ียมพัชรวุฒิ
6 เด็กชายปณวัฒน� บัวศรี 36 เด็กหญิงวรัชยา วอขวา
7 เด็กชายปุณณภพ รุ0งปานใจ 37 เด็กหญิงศศิวิมล ฟHากระจ0าง
8 เด็กชายปุณยวีร� โชคชูวรนิติ 38 เด็กหญิงศิริรัตน� พูลทรัพย�
9 เด็กชายรัชชานนท� งามสอาด 39 เด็กหญิงอชิรญา เกตุมณี
10 เด็กชายรัชชานนท� นพโกศล 40 เด็กหญิงอรรัมภา พันธุตะ
11 เด็กชายสิงหา แตงอ0อน
12 เด็กชายหรรษา คงม0วง
13 เด็กชายอลงกต จันทร�แก�ว
14 เด็กชายอานนท� บุญแสน
15 เด็กหญิงกนกพร อบรม
16 เด็กหญิงกมลนิตย� อมรแมนนันท�
17 เด็กหญิงกัลยรัตน� โอฬาร
18 เด็กหญิงเจนณิษา ขุนอ0อน
19 เด็กหญิงชนิสรา อยู0นาน
20 เด็กหญิงฐิติมา ม่ันคง
21 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสุขนอก
22 เด็กหญิงณัฐมน พวงทอง
23 เด็กหญิงณิชากร สิงหฬ
24 เด็กหญิงดวงดี รณธีร�
25 เด็กหญิงธนวรรณ ท�วมวงศ�
26 เด็กหญิงนันท�ณภัส มีม่ัง
27 เด็กหญิงปรัชญาณีย� ดีสกุล
28 เด็กหญิงพลอยไพลิน สว0างศรี
29 เด็กหญิงพิชญาภา รัตนอําภา
30 เด็กหญิงพิยดา จันทศร
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายกฤษฎา แก�วพลายงาม 31 เด็กหญิงเนตรชนก สีตากรณ�
2 เด็กชายชินกฤต คุ�มญาติ 32 เด็กหญิงบัณฑิตา อุปถัมภ�
3 เด็กชายโชติวัต ม0วงมี 33 เด็กหญิงประทุมทิพย� ดีสกุล
4 เด็กชายณฐพงศ� บาลี 34 เด็กหญิงเปรมปภัสสร ทองพูล
5 เด็กชายณัชพงศ� ป>ยะโชติ 35 เด็กหญิงเพ็ญสุภา วงษ�ศรี
6 เด็กชายณัฐพงศ� ศรีกระจ0าง 36 เด็กหญิงภวรัญชน� หงษ�ทอง
7 เด็กชายณัฐภณ สุมะโน 37 เด็กหญิงวรรณธนา จันทร�งาม
8 เด็กชายธนรักษฐ� ใจภักดี 38 เด็กหญิงวรัญญา ไล�พันธุ�
9 เด็กชายธันวา เข็มศรี 39 เด็กหญิงวิภาดา คงมี
10 เด็กชายธีรธวัช พร�าก�อน 40 เด็กหญิงอภิญลฎา สายศรี
11 เด็กชายปริยวิศว� สุวรรณโชติ
12 เด็กชายปุณภพ บัวอาจ
13 เด็กชายพัฒน�วัชรสิตถ� พรมทอง
14 เด็กชายพัสกร สอนเสนาะ
15 เด็กชายพีรภัทร ฉิมพาลี
16 เด็กชายรพีพัฒน� สีทับทิม
17 เด็กชายวีรภัทร ยี่ชัย
18 เด็กชายศิลปชัย อ0อนบาง
19 เด็กชายสัณหณัฐ นิชเปIJยม
20 เด็กชายสิทธิกร เกตุพันธ�
21 เด็กชายสุกฤษ มีพรเลิศ
22 เด็กชายอชิตะ บุตรดา
23 เด็กชายเอกอริญชย� ประสงค�รุ0งสว0าง
24 เด็กหญิงกุลธัช อ่ิมเชื้ออยู0
25 เด็กหญิงจิรัชยา พวงเงิน
26 เด็กหญิงจิราพัชร ปDสสาวัน
27 เด็กหญิงฐิติมา เพ็งแย�ม
28 เด็กหญิงธมลวรรณ ช0างกลึง
29 เด็กหญิงธัญจิรา มูระคา
30 เด็กหญิงธัญสินี เขมะจาโร
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายเกียรติศักด์ิ คําสุข 31 เด็กหญิงพินธุกานต� ขาวสอาด
2 เด็กชายเจตตพัทธ� แจ�งสุข 32 เด็กหญิงยุวรรณดา คํารินทร�
3 เด็กชายเจษฎา พรมสบุตร 33 เด็กหญิงรัตติกาล บุญครอบ
4 เด็กชายณรงค�ชัย คํานวน 34 เด็กหญิงวรัทยา ต�นเกตุ
5 เด็กชายณัฐวรรธน� จรัสโรจน� 35 เด็กหญิงวิภาพร วริณชวิษฐา
6 เด็กชายณัฐวุฒิ พักสุข 36 เด็กหญิงศุภธิดา สื่อสาร
7 เด็กชายธนาธร สุขสันต� 37 เด็กหญิงสิริกร สายประสาท
8 เด็กชายนพลักษณ� ชูติระโส 38 เด็กหญิงสุวภัทร ศักด์ิวนิชล
9 เด็กชายนวพรรษ เทียนขาว 39 เด็กหญิงอนัญญา สมประสงค�
10 เด็กชายนาวิน งามสง0า 40 เด็กหญิงอุษามณี พูนผลกุล
11 เด็กชายบุญยวีร� สุขเกตุ
12 เด็กชายพีรพัฒน� ดํารงค�สิทธิ์
13 เด็กชายภูรินท�ธรรศ วิพันธุ�เงิน
14 เด็กชายภูวนัย น้ําทรัพย�
15 เด็กชายวัชรพล เขียวสอาด
16 เด็กชายศุภกร พุ0มพิศ
17 เด็กชายศุภชัย มาตุลกุล
18 เด็กชายสุกัลย� วงษ�วรรณดี
19 เด็กชายอรรถวิทย� ศรีไพโรจน�
20 เด็กชายอลงกรณ� ยาดี
21 เด็กหญิงกัลยารัตน� มหะพรหม
22 เด็กหญิงขนิษฐา ยาคํา
23 เด็กหญิงชลิตา ยังแช0ม
24 เด็กหญิงณัฏฐาพิชามญชุ� ถาเต็ม
25 เด็กหญิงณัฐชา มีพิมพ�
26 เด็กหญิงตรีญารัตน� เนกขํา
27 เด็กหญิงธวัลหทัย ชํานาญ
28 เด็กหญิงบุราสิริ ฟDกขาว
29 เด็กหญิงเบญจรัตน� ใจฉํ่า
30 เด็กหญิงไปรยา บัวงาม
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