
ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกิตติภพ ภู�แพร 31 เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองเดช
2 เด็กชายกิติพัฒน� กลิ่นสอน 32 เด็กหญิงปฏิมากร ประชากูล
3 เด็กชายจิราภัทร มากบุญ 33 เด็กหญิงปฐมาวดี คุ-มภัย
4 เด็กชายชลธี บางขาม 34 เด็กหญิงปทิตตา โพธิ์โต
5 เด็กชายฐานิต พลเจริญสวัสด์ิ 35 เด็กหญิงประภาพร นาคบุตรศรี
6 เด็กชายณฐกร ศรีวิชัย 36 เด็กหญิงปริยากร พรหมศรี
7 เด็กชายธนภัทร เครือครุฑ 37 เด็กหญิงปาจารีย� พูลศรี
8 เด็กชายพีระวัฒน� มะนาวหวาน 38 เด็กหญิงมธุรดา สอ-าง
9 เด็กชายภูมารินทร� ใยระย-า 39 เด็กหญิงม�านฟ;า อยู�แก-ว
10 เด็กชายมนัสชัย แย-มกระจ�าง 40 เด็กหญิงลลิตวดี พวงทอง
11 เด็กชายเมธาพันธ� อินทร�เหว�าวงษ� 41 เด็กหญิงลลิตาภาว� แก-วขาว
12 เด็กชายวรเมธ ภูยาธร 42 เด็กหญิงศศิวรรณ สรสิทธิ์
13 เด็กหญิงกนกวรรณ รักซ-อน 43 เด็กหญิงศิระกาญจน� โสภิณ
14 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสว�าง 44 เด็กหญิงสณฑกานต� กลิ่นสุคนธ�
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร เต็งม่ิง 45 เด็กหญิงอินทิรา อินทพิบูลย�
16 เด็กหญิงเขมิสรา ปรีชา
17 เด็กหญิงจิดาภา เสริมศรี
18 เด็กหญิงจุฑารัตน� นระแสน
19 เด็กหญิงชญานันท� แก-วแสงอ�อน
20 เด็กหญิงชญานิษฐ� มีม่ัง
21 เด็กหญิงชญานุช กันพ�วง
22 เด็กหญิงชนกนันท� พานทอง
23 เด็กหญิงชมนภัส อินธุโสภณ
24 เด็กหญิงฐิตาพร กองแก-ว
25 เด็กหญิงณัฐชยา เอ่ียมสําลี
26 เด็กหญิงณัฐฐินันท� รักษาแก-ว
27 เด็กหญิงณัฐวดี พูลพังงา
28 เด็กหญิงเตชินี ธีระมิตร
29 เด็กหญิงทิพวรรณ ม่ันกลิ่น
30 เด็กหญิงนันทิมาพร พระศรี

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/4  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560

ช่ือ-นามสกุลช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร�กะพ-อ 31 เด็กหญิงนิจชยา แสนรับสิน
2 เด็กชายจตุพล ท-วมวงศ� 32 เด็กหญิงป@ทมภรณ� ห�วงศรี
3 เด็กชายชานนท� เสวตวิหารี 33 เด็กหญิงพรรณงาม พนเจริญสวัสด์ิ
4 เด็กชายดนัยนัฏฐ� กาใหญ� 34 เด็กหญิงพรรณพร สนจิตต�
5 เด็กชายทนาย ศรีนาค 35 เด็กหญิงภคนันท� จรเกตุ
6 เด็กชายธนธรณ� รองมี 36 เด็กหญิงมณีรัตน� ชินคํา
7 เด็กชายธนภัทร ทองโต 37 เด็กหญิงมนัสชนันท� มากลี
8 เด็กชายธนากร สัชนะกุล 38 เด็กหญิงศิรดา เขมะพรรค
9 เด็กชายพัทธพล กลิ่นแค 39 เด็กหญิงศิรประภา โพธิ์ศรี
10 เด็กชายภูบดี ศิวพิทักษ� 40 เด็กหญิงศิริประภา ม�วงหมู�
11 เด็กชายรวีวัฒน� แก-วเจริญ 41 เด็กหญิงสวีณา สังข�วงษ�
12 เด็กชายวิภู พรหมอยู� 42 เด็กหญิงหทัยชนก จิตร�กระจ�าง
13 เด็กชายศิวกร โฉมเชิด 43 เด็กหญิงอภิญญา สายศรี
14 เด็กชายศุภณัฐ ยิ้มพราย 44 เด็กหญิงอริสรา เอ่ียมวิไลย�
15 เด็กหญิงกมลวรรณ ญาณอรรถ 45 เด็กหญิงอารีวรรณ ลูกอินทร�
16 เด็กหญิงกัลยภรณ� ศรประชุม
17 เด็กหญิงกิติยา ธัญญะวานิช
18 เด็กหญิงจณิสตา วิเศษวงษา
19 เด็กหญิงชญานิศ ไผ�ชู
20 เด็กหญิงชนิสรา ซ่ือสัตย�
21 เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชร�มา
22 เด็กหญิงชุติปภา พ�วงโพธิ์
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภู�งาม
24 เด็กหญิงณัฐนิชา พวงอินทร�
25 เด็กหญิงณัฐสุดา พงษ�พัฒน�
26 เด็กหญิงทัศนีย� บุญเขียว
27 เด็กหญิงทิฆัมพร ทองมาก
28 เด็กหญิงนันท�นภัส แก-วผ�อน
29 เด็กหญิงนันทิชา แขวงสุ�น
30 เด็กหญิงนาถตยา แจ-งสว�าง

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/5  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําป�การศึกษา 2560

ช่ือ-นามสกุลช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกิตติภพ ตาทิพย� 31 เด็กหญิงปนัดดา ยอดเพชร
2 เด็กชายกิตติวัฒน� ขลิดรัม 32 เด็กหญิงพรรณนิภา เอ่ียมพัชรวุฒิ
3 เด็กชายคณนาถ สรสุริยวงษ� 33 เด็กหญิงพิมพ�มาดา คงสวัสด์ิ
4 เด็กชายฐิติศักด์ิ แสงจันทร� 34 เด็กหญิงมณีรัตน� เข็มแหลม
5 เด็กชายณัฐวัฒน� โสกัณทัต 35 เด็กหญิงรพีรัตนพร บัวสละ
6 เด็กชายธนกฤต แดงพยนต� 36 เด็กหญิงรวิพัชร� พ่ึงเพียร
7 เด็กชายธนเดช พิสิษฐ�วุฒิไพศาล 37 เด็กหญิงวรรณกานต� กันทริกา
8 เด็กชายธนากร ดารุนิกร 38 เด็กหญิงวิรดา ฤทธิรักษ�
9 เด็กชายธันวา เสรีรักษ� 39 เด็กหญิงศศิประภา จากิจ
10 เด็กชายพัทธนันท� เลิศสถิตย� 40 เด็กหญิงศศิวิมล เชตุพันธุ�
11 เด็กชายพันธพัฒน� ศรีจันทร�ดี 41 เด็กหญิงศิริประภา บุญช�วย
12 เด็กชายพีรพล ตรีสุวรรณศานต� 42 เด็กหญิงศิริวิมล เชตุพันธุ�
13 เด็กชายภัทรพงษ� ศรีพลน-อย 43 เด็กหญิงศุภสุตา ชูแช�ม
14 เด็กชายศุภกิตต์ิ สงวนศักด์ิ 44 เด็กหญิงสุภาภรณ� พูนสวัสด์ิ
15 เด็กชายสิทธิชัย ศรีธาตุ 45 เด็กหญิงอภิสรา เต�าทอง
16 เด็กชายสิริมงคล ดวงดี
17 เด็กชายสุทธิพงษ� ธรรมมิกะ
18 เด็กชายอภิสิทธิ์ สินเขียวพงศ�
19 เด็กชายอัษฎาวุธ วรานนท�
20 เด็กหญิงจินตวรรณ จูโภคาทรัพย�
21 เด็กหญิงจิรชญา นาฏลดารมภ�
22 เด็กหญิงจิราพัชร โพรี
23 เด็กหญิงจีรนันต� อ-วนสอาด
24 เด็กหญิงชุติมณฑน� สําราญสุข
25 เด็กหญิงญาดา ป@จฉิม
26 เด็กหญิงณัฐนันท� แสงมุข
27 เด็กหญิงธนาภา สร-างนา
28 เด็กหญิงนิศารัตน� ศิริจันทร�โท
29 เด็กหญิงบุษบา แก-วประไพ
30 เด็กหญิงปทิตตา มาศจรัส

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/6  โรงเรียนสิงห"บุรี

ช่ือ-นามสกุล

ประจําป�การศึกษา 2560

ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกฤษฎา พงษ�เผือก 31 เด็กหญิงนิภาพร ผลภาษี
2 เด็กชายคณิน พ�วงประเสริฐ 32 เด็กหญิงพณัสพร ทับนิยม
3 เด็กชายณฐกร ไพโรจน� 33 เด็กหญิงพัสตราภรณ� พรหมสะโร
4 เด็กชายณภัทร มาทัพ 34 เด็กหญิงพิมพ�พรรณ แรงเพ็ชร�
5 เด็กชายณัฐภัทร นวมถนอม 35 เด็กหญิงภคพร รื่นฤทธิ์
6 เด็กชายณัฐวุฒิ อ�วมวิไลย 36 เด็กหญิงภูริภัทร ปาลวัฒน�
7 เด็กชายทรงเดช กลิ่นผล 37 เด็กหญิงยอดขวัญ โพธิ์เจริญ
8 เด็กชายธนวัฒน� ใสหยด 38 เด็กหญิงวรัญญา จันทร�นิล
9 เด็กชายธันยากร ศรีห�วง 39 เด็กหญิงวันดี ศรีสงคราม
10 เด็กชายนนทพัทธ� บุญประถัมภ� 40 เด็กหญิงศรารินทร� ใจดี
11 เด็กชายนพฉัตร ป;อมป;องกัน 41 เด็กหญิงศศิกานต� คล-ายม่ัง
12 เด็กชายปกร บัวคลี่ 42 เด็กหญิงสมัญญา บุญมี
13 เด็กชายปราบศึก อินทิม 43 เด็กหญิงสรยา พัตตะ
14 เด็กชายพงศกร ปานพรหมมาศ 44 เด็กหญิงสุพัตรา บุญยัง
15 เด็กชายสันติสุข หอมหวล 45 เด็กหญิงอารีรัตน� มาลี
16 เด็กชายอดิศักด์ิ เจริญลาภ
17 เด็กชายอติภัทร งามสอน
18 เด็กชายอนันทพร ปอใหม
19 เด็กหญิงกชพร สมพงษ�
20 เด็กหญิงกัญญารัตน� ปานไม-
21 เด็กหญิงกัณทิมา ดวงสุดา
22 เด็กหญิงกานต�สิรี มีนาค
23 เด็กหญิงกุลยา ไกรนัย
24 เด็กหญิงเขมิกา เพ็ญนาท
25 เด็กหญิงจันทนา ศรีรุ�ง
26 เด็กหญิงชลรฎา แก-วเกตุ
27 เด็กหญิงณัฐชญา เทียนขาว
28 เด็กหญิงณัฐธิมา นุ�มนาค
29 เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ� ป@ญจะ
30 เด็กหญิงนัทชา เจริญอินทร�

ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/7  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําป�การศึกษา 2560

ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายเกียรติศักด์ิ อ�อนแป;น 31 เด็กหญิงธิดารัตน� แก-วสีขาว
2 เด็กชายเจมศักด์ิ กุลสูงเนิน 32 เด็กหญิงนคพร เนียมหอม
3 เด็กชายชญานนท� พรมนิ่ม 33 เด็กหญิงนภัสวรรณ แย-มขุนทอง
4 เด็กชายดุลวินิจ วิเลปนะ 34 เด็กหญิงนิรวัลย� ระวงษ�
5 เด็กชายธนกฤต พิสิษฐ�วุฒิไพศาล 35 เด็กหญิงปJยาภรณ� โพธิ์ไพ
6 เด็กชายธนบดี ไกรสิน 36 เด็กหญิงพิมพ�มาดา สุวรรณผ�อง
7 เด็กชายนคร ปานมงคล 37 เด็กหญิงภัคจิรา ศิลาขันธ�
8 เด็กชายนนทกานต� จีนเท�ห� 38 เด็กหญิงมนฐิชาพร มีลาภ
9 เด็กชายนัฐพล อยู�สุข 39 เด็กหญิงวาสิฎฐี ศรีอภิญญา
10 เด็กชายปรัตถกร สระหงษ� 40 เด็กหญิงสชานาถ เนื้อนุ�ม
11 เด็กชายปุญญพัฒน� เณรน-อย 41 เด็กหญิงสุชานาถ แจ-งงด
12 เด็กชายพงษ�นรินทร� อยู�นาน 42 เด็กหญิงสุชานุช บุญรอด
13 เด็กชายพิชKุตม� โชคชูวรนิติ 43 เด็กหญิงอัญชิษฐา แขกทอง
14 เด็กชายภัทรนนท� เกิดทวี 44 เด็กหญิงอาชิรญา เกตุแก-ว
15 เด็กชายภาสกร ศรีภูธร 45 เด็กหญิงอิมทิราภรณ� คุ-มไพรี
16 เด็กชายเมธา กัณหะ
17 เด็กชายวรพงศ� แก-วเกิด
18 เด็กชายวรพงศ� ศรีชาย
19 เด็กชายศุภกร คงมา
20 เด็กชายสิรภพ ธนะศรี
21 เด็กชายอภิวัฒน� ชูวงษ�
22 เด็กชายอลงกร โคกเทียน
23 เด็กหญิงจิดาภา แสนศิริโยธา
24 เด็กหญิงชลธิชา เขตตะ
25 เด็กหญิงญาณิศา ธีระเดชวัฒน�
26 เด็กหญิงญาดา ชูทอง
27 เด็กหญิงณฐพร มาลี
28 เด็กหญิงณัฐกานต� เสือเมือง
29 เด็กหญิงณันตภรณ� พูลพลับ
30 เด็กหญิงธนพร รุกขชาติ

ประจําป�การศึกษา 2560

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1/8  โรงเรียนสิงห"บุรี



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกานต� ป;อมฝ@Mน 31 เด็กหญิงพิมพ�ชนก พงษ�ผล
2 เด็กชายกิตติศักด์ิ ผุดผ�อง 32 เด็กหญิงพีรภัทร พุ�มสิน
3 เด็กชายธาริต โภควัตร� 33 เด็กหญิงเรวดี สนวนรัมย�
4 เด็กชายนฤนาท สิงคํา 34 เด็กหญิงวชิรญาณ� คงมี
5 เด็กชายปรเมศวร� ดําขํา 35 เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยช�วย
6 เด็กชายปรัชญา แก-วกมลรัตน� 36 เด็กหญิงศิริลักษณ� บัวหลวง
7 เด็กชายปุญณพัฒน� ทองสุข 37 เด็กหญิงสายธาร มหันต�
8 เด็กชายพิสิฐ นิ่มนวล 38 เด็กหญิงสิริโสภา สุจริตจันทร�
9 เด็กชายพิสิษฐ� จันทวิริยากิจ 39 เด็กหญิงสุจินดา บุตรฤทธิ์
10 เด็กชายมนัสพันธ� เอกนุช 40 เด็กหญิงสุดารัตน� พัฒนา
11 เด็กชายรัฐภูมิ ระรื่น 41 เด็กหญิงสุภาวดี บุญประเสริฐ
12 เด็กชายวุฒิภัทร เจริญศิลปN 42 เด็กหญิงสุมาลี คํามาก
13 เด็กชายศักดาพงษ� สุขสมบัติ 43 เด็กหญิงหทัยกานต� อรุณศรี
14 เด็กชายสัชฌุกร โกมล 44 เด็กหญิงอภิญญา กงไกรราช
15 เด็กชายเอกวุฒิ ละมุดเทศ 45 เด็กหญิงอัจฉราภรณ� เฉลิมแดน
16 เด็กหญิงกนกวรรณ ชูศรีโฉม
17 เด็กหญิงกรปภา อินทกาญจน�
18 เด็กหญิงกฤติกา จํานงค�สูญ
19 เด็กหญิงกัญญาภัค งามสอาด
20 เด็กหญิงจิราภา อนุกูล
21 เด็กหญิงชนากานต� ดิษฐาน
22 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ป@จฉิม
23 เด็กหญิงทิวาทิพย� บุญมา
24 เด็กหญิงธนพร คัพชูติ
25 เด็กหญิงนพรดา คุ-มไพรี
26 เด็กหญิงน-องนภัส เรือนนาค
27 เด็กหญิงนัฐกานต� ภูถัว
28 เด็กหญิงบงกชมาศ สีอ�อน
29 เด็กหญิงเปรมมิกา บุญกล-า
30 เด็กหญิงพัชราภรณ� ศรีดี
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ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกนกพล สีตะระโส 31 เด็กหญิงปวีณ�กร ผูกเกษร
2 เด็กชายกนกพล อุดมสกุณี 32 เด็กหญิงเปรมฤดี แสงน-อย
3 เด็กชายเกริกไกร แก�นสาร 33 เด็กหญิงพรภิไร หมวกผัน
4 เด็กชายณรงค�ศักด์ิ ทองโคตร 34 เด็กหญิงพัณณิตา เอมสรรค�
5 เด็กชายณัฐกฤตย� นิ่มนวล 35 เด็กหญิงพิมพิศา ใจกล-า
6 เด็กชายธนภูมิ ชูทอง 36 เด็กหญิงพิศชาภรณ� สุดตา
7 เด็กชายธนเรศ วงษ�สุวรรณ 37 เด็กหญิงภรภัทร ไข�มุกด�
8 เด็กชายนันฐพัฒน� ภูเขา 38 เด็กหญิงภาวิดา กลิ่นจันทร�
9 เด็กชายนาราภัทร ปาลวัฒน�ชัย 39 เด็กหญิงเมทินี โหมบังลี่
10 เด็กชายปานัท จิระพัฒน�โภคิณ 40 เด็กหญิงวรรณภา โภชกรณ�
11 เด็กชายพัฒนรินทร� กล่ํามี 41 เด็กหญิงวัชราภรณ� พุ�มมะลิ
12 เด็กชายพิทวัส บุญคง 42 เด็กหญิงสวนีย� พวงแย-ม
13 เด็กชายพีรพล บัวขยาย 43 เด็กหญิงอนุสสราณ� โชติพนัส
14 เด็กชายภควัตร นิ่มวงษ� 44 เด็กหญิงอมรรัตน� นาคศรี
15 เด็กชายฤทธิโรจน� ปล-องภา 45 เด็กหญิงอาทิตยา จันดี
16 เด็กชายศรายุทธ บุญช�วย
17 เด็กชายสพงษ�ดนัย สีสม
18 เด็กชายสุพจน� นาบุญคง
19 เด็กชายสุวัฒนา ทองนุ-ย
20 เด็กชายอานันต� สุขเกษม
21 เด็กหญิงขวัญหทัย กลมป@Pน
22 เด็กหญิงจิราภรณ� จีนเทศ
23 เด็กหญิงชญานิศ รุกขชาติ
24 เด็กหญิงชาลินี บัวสรวง
25 เด็กหญิงชาลินี ปาลวัฒน�
26 เด็กหญิงณัชนิชา ทรงเจริญ
27 เด็กหญิงณิชาภา บุญเพ็ง
28 เด็กหญิงธัญวรัตน� ส-มเช-า
29 เด็กหญิงน้ําฝน ขําเลิศ
30 เด็กหญิงบัวบุษยา จิตเจริญ

ช่ือ-นามสกุลช่ือ-นามสกุล
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ท่ี ท่ี
1 เด็กชายเก้ือกูล นาวีระ 31 เด็กหญิงปาณิสรา เอ่ียมพ�วง
2 เด็กชายจิรายุ ดอนเปล�ง 32 เด็กหญิงพิมพกานต� ห�อเล
3 เด็กชายเตโชดม ปJPนทอง 33 เด็กหญิงภัทรพรรณ นาคนัตถ�
4 เด็กชายธนเดช สงเลิศ 34 เด็กหญิงมาริษา เมืองสุข
5 เด็กชายธีรภัทร ยอดสําอาง 35 เด็กหญิงโยสิตา นพมาตร
6 เด็กชายภาคิน ลิ้มรําไพ 36 เด็กหญิงลลิดา ภู�ทับทิม
7 เด็กชายวุฒิภัทร มาลา 37 เด็กหญิงลลิตา แสงกล-า
8 เด็กชายศิวัช บุญมี 38 เด็กหญิงวรรณภา เพชรพูน
9 เด็กชายอติรุจ นาคนัต 39 เด็กหญิงวรรณวิสา ปานอินทร�
10 เด็กชายอาชวิน วงษ�พานิช 40 เด็กหญิงศศธร มังสาทอง
11 เด็กหญิงกชพร โพธิ์กระจ�าง 41 เด็กหญิงสขิลา ชะเอม
12 เด็กหญิงกนกพร เพ็งแย-ม 42 เด็กหญิงสิริวัญญา รอดอินทร�
13 เด็กหญิงกนกวรรณ เล็บประดู� 43 เด็กหญิงสุนทรา บุญรังษี
14 เด็กหญิงกรรชรส อ�วมน-อย 44 เด็กหญิงสุพรรณิการ� น�วมนิ่ม
15 เด็กหญิงกานต�ชนก อมรแมนนันท� 45 เด็กหญิงอินทิรา เมฆดํา
16 เด็กหญิงชินันพร ชัยรัตน�
17 เด็กหญิงฐิฏาพร สุขพงษ�
18 เด็กหญิงฐิติพร พวงจําปQ
19 เด็กหญิงณัฎฐชา แก-ววานิช
20 เด็กหญิงณัฐนิชา มีหิรัญ
21 เด็กหญิงณัฐพร แก�นพรหมมา
22 เด็กหญิงณิชาพร มีแสง
23 เด็กหญิงธนิสา รุ�งเรือง
24 เด็กหญิงนภัสรพี ทองวิลัย
25 เด็กหญิงนันท�นภัทร ลงทอง
26 เด็กหญิงนันทิกานต� อ�วมน-อย
27 เด็กหญิงนิชานันท� พันธุ�ไม-เล็ก
28 เด็กหญิงนิรชา มนต�ธนอาสน�
29 เด็กหญิงเบญจวีณ� พุฒวิบูลย�พล
30 เด็กหญิงปภัสรา เกษาธิกิจ

ช่ือ-นามสกุลช่ือ-นามสกุล
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ท่ี ท่ี
1 เด็กชายกฤติน ยวงใย 31 เด็กหญิงเดือนกันยา ชูชัยมงคล
2 เด็กชายกิตติศักด์ิ จําปา 32 เด็กหญิงนิศารัตน� มีทรัพย�
3 เด็กชายกิตติศักด์ิ ปานทอง 33 เด็กหญิงบุญญสิตา กลัดอินทร�
4 เด็กชายฐานวัฒน� ทองนพเก-า 34 เด็กหญิงปวิตรา จันทร�เพ็ญ
5 เด็กชายฐิติกร ขจรเจริญศักด์ิ 35 เด็กหญิงพนิดา แม-นพวก
6 เด็กชายฐิติวัสส� เพ็ชร�นิล 36 เด็กหญิงพิมชนก เอ่ียมฤทธิ์
7 เด็กชายณัฐนันท� กองเกิด 37 เด็กหญิงภควดี ลูกอินทร�
8 เด็กชายตนัยวิชญ� จันตRะมูลณิศา 38 เด็กหญิงภัคธีมา พุ�มพวง
9 เด็กชายธนภัทร ใยทอง 39 เด็กหญิงวาสิตา สุขอุ�นพงษ�
10 เด็กชายธนิสร พงษ�จันทร� 40 เด็กหญิงสลิลทิพย� ไวว�อง
11 เด็กชายธราเทพ สุขสําราญ 41 เด็กหญิงสิริมา หลงพงษ�
12 เด็กชายธารนที บุญเลิศ 42 เด็กหญิงสุจินันท� แจ�มจิตร
13 เด็กชายธีรดนย� เขมะจาโร 43 เด็กหญิงสุทธิชา จันทร�พงษ�
14 เด็กชายนราวิชณ� อะเตSา 44 เด็กหญิงอพิยดา คุ-มตีทอง
15 เด็กชายนุกร จันทราสา 45 เด็กหญิงอริศรา รัศมีพันธ�
16 เด็กชายปฏิพัทธ� คะชา
17 เด็กชายปรินทร หลงพงษ�
18 เด็กชายปรีดาพงษ� ภู�ชัย
19 เด็กชายปุญญพัฒน� เกตุมณี
20 เด็กชายวงศกร สืบสิงห�
21 เด็กชายวิศรุต อ�อนคํา
22 เด็กชายวีรภัทร สงวนวงษ�
23 เด็กชายอนิวัตต์ิ เกิดดี
24 เด็กชายอรรถพล คําสี
25 เด็กหญิงกัลยรัตน� พุ�มพุก
26 เด็กหญิงชนาภัทร ไชยวงษ�
27 เด็กหญิงฐาวฬาฒร ภมรนิยม
28 เด็กหญิงณัชชาดา กลั่นกลิ่น
29 เด็กหญิงณัฏฐสุดา พิมพาภรณ�
30 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองประเสริฐ
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