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ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล

1 ด.ช.ณฐัวฒิุ  วเิชียร 31 ด.ญ.รจนา  ทิพยอ์กัษร

2 ด.ช.ดนุพงษ ์ โถแกว้เขียว 32 ด.ญ.วรนุช  อนุวาร

3 ด.ช.ธนาวฒิุ  ยพูา 33 ด.ญ.วลัยา  แกว้ระวงั

4 ด.ช.ธีระ  รุกขชาติ 34 ด.ญ.วาทินี  ขาํเอนก

5 ด.ช.ปิยะทศัน์  ตน้กระโทก 35 ด.ญ.สุจิตรา  อุตทา

6 ด.ช.พงษพ์นัธ์ุ  สุดงาม 36 ด.ญ.สุทธิกานต ์ จนัทร์สุข

7 ด.ช.ยศโยธิน  ขาํเอนก 37 ด.ญ.สุธิดา  กุยรัมย์

8 ด.ช.วรวชัร  พุม่พะยอม 38 ด.ญ.สุพรรณี  สายแวว

9 ด.ช.วฒันา  โคตะลุ 39 ด.ญ.อิสราภา  ครองไกรเวช

10 ด.ช.วรีพงษ ์ เสือบุญศรี 40 ด.ญ.เอืองทิพย ์ เครือบคนโท

11 ด.ช.สนธยา  อาจเอือม

12 ด.ช.สุพจน์ นิมขนุทด 

13 ด.ช.อภิลาภ  รถธิกลู

14 ด.ญ.กวนิทิพย ์ ชุ่มใจ

15 ด.ญ.กิ�งกมล  เฮง็รัมย์

16 ด.ญ.จนัจิรา  บาหยนั

17 ด.ญ.จนัทราพร  นุชสาย

18 ด.ญ.จิตติกา  โสขวญัฟ้า

19 ด.ญ.จิรนนัท ์ สุบินนาม

20 ด.ญ.จิรวรรณ  ทองประภา

21 ด.ญ.จุฑาทิพย ์ คะเชนทร

22 ด.ญ.ถิรพร  จนัทร์สะอาด

23 ด.ญ.ธญัชนก  มีบุญ

24 ด.ญ.นริศรา  สุขทองหลาง

25 ด.ญ.นําทิพย ์ คงพลปาน

26 ด.ญ.ปนดัดา  แกว้ประภา

27 ด.ญ.ปิยะณฐั  สนทนา

28 ด.ญ.พิมพล์ภสั  บาลศรี

29 ด.ญ.มณีรัตน์  ลอดจตุัรัส

30 ด.ญ.มาริสา  จนัทะนะ
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ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล

1 ด.ช.กมลชยั  ศรีสุข 31 ด.ญ.รินลณี  ทวนสูงเนิน

2 ด.ช.กฤษดา  ยดุกระโทก 32 ด.ญ.วรดา  พนัธ์รู้ดี

3 ด.ช.ณครินทร์  เพช็รกระโทก 33 ด.ญ.วนัทนา  เนียมชุมแสง

4 ด.ช.ทศพล  หลกัศรี 34 ด.ญ.วภิารัตน์  ยิ(มพนัธ์

5 ด.ช.ธนวฒัน์  หลงละลวด 35 ด.ญ.ศิริมาลยั  พนูวลิยั

6 ด.ช.ธีรพนัธ์ุ  จนัทร์กระจ่าง 36 ด.ญ.สาวติรี  ปรีชากลู

7 ด.ช.นที  แสนบุตร 37 ด.ญ.สุปรียา  อุธิรัมย์

8 ด.ช.นพดล  มงคลชาติ 38 ด.ญ.อรนิชา  หนองบวัดี

9 ด.ช.ปิยศาสตร์  แปลกลาํยอง 39 ด.ญ.อรอนงค ์ วงษรุ่์ง

10 ด.ช.ภานุเมศ  มุขกระโทก 40 ด.ญ.องัศุมาลิน  ประทุมมา

11 ด.ช.ยศกร  โกนพิมาย

12 ด.ช.วรมนัต ์ ทองแกว้

13 ด.ช.วรีะศกัดิ0   พยงุกลาง

14 ด.ช.ศุภวฒิุ  ขวญัเมือง

15 ด.ช.สถาพร  กลา้วาจา

16 ด.ช.สหรัฐ  นามปัญญา

17 ด.ช.อนุรัตน์  อุสาพรหม

18 ด.ช.อภิชน  พุธชุมแสง

19 ด.ช.อมัรินทร์  นวลปักษี

20 ด.ญ.กญัญารัตน์  คาํเวนิ

21 ด.ญ.กลัยา  ทองดาํ

22 ด.ญ.จิราวรรณ  ทองวเิศษ

23 ด.ญ.เจนจิรา  จนัทร์คง

24 ด.ญ.ชญัญานุช  พิมพจ์นัทร์

25 ด.ญ.ณฏัฐชาพร  บุญรอด

26 ด.ญ.พรนภา  เกิดนาค

27 ด.ญ.พชัราภา  พลกลาง

28 ด.ญ.พิยดา  ดงนางรัมย์

29 ด.ญ.พุทธิดา  งานผกัแวน่

30 ด.ญ.มณฑกานต ์ ชาญขนุทด
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ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล

1 ด.ช.ชาญชยั  โสประโคน 31 ด.ญ.เบญญาภรณ์  จนัสวา่ง

2 ด.ช.ณฎัฐกานต ์ พรมศิริ 32 ด.ญ.พรไพศรี  หาญจนัทร์

3 ด.ช.ณฐัพล  รักสัตย์ 33 ด.ญ.มณีรัตน์  หม่องกระโทก

4 ด.ช.ต่อลาภ  ชยัเสนา 34 ด.ญ.วรกมล  พิมรินทร์

5 ด.ช.ธีรโชติ  วชัระ 35 ด.ญ.สร้อยเพชร  ยนพิมาย

6 ด.ช.ธีระพนัธ์  ฉกรรจศิ์ลป์ 36 ด.ญ.สุกนัยา  อนัดี

7 ด.ช.เธียนชยั  มาประจวบ 37 ด.ญ.สุดารัตน์  เอี:ยมรัมย์

8 ด.ช.นาคินทร์  บุญพรม  38 ด.ญ.สุนิสา  แสงหิรัญ

9 ด.ช.แบงค ์ เทียมจนัทร์ 39 ด.ญ.สุรีพร  แผว้พลสง

10 ด.ช.พงศกร  กองศกัดิ0 40 ด.ญ.สุวรรณี  ปารารัมย์

11 ด.ช.พาณิชย ์ เกิดในหลา้

12 ด.ช.พีรภทัร์  ชาํนาญเท

13 ด.ช.ภูวดล  โกฏผกัแวน่

14 ด.ช.เมธาวฒิุ  เจริญบางจาก

15 ด.ช.วรีะชยั  วนัทา

16 ด.ช.ศกัดิ0 ชยั  กลมวงค์

17 ด.ช.สิทธิศกัดิ0   จีนโน

18 ด.ช.สุปกรณ์  ทิพยอ์กัษร

19 ด.ช.สุรกิจ  ชูคงคา

20 ด.ช.อนนัทชยั  ดาลาด

21 ด.ช.อภิสิทธิ0   เจียมผกัแวน่

22 ด.ช.อานนท ์ ศรีสุภโยค

23 ด.ญ.กรรณิการ์  สวามิตร

24 ด.ญ.กญัญารัตน์  สิงห์วงค์

25 ด.ญ.กุลวรา  กิ:งภาร

26 ด.ญ.จตุพร  ขาํวงค์

27 ด.ญ.จุรีรัตน์  อินทรกาํแหง

28 ด.ญ.ชชัฎาภรณ์  ทองพว่ง

29 ด.ญ.ณฐัณิชา  นาหมื:นวยั

30 ด.ญ.ณฐัลดา  วงศาวเิศษ
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ลาํดบัที� ชื�อ-สกุล

1 ด.ช.กิตติวฒัน์  ธนาศิริกุลพิศาล

2 ด.ช.จกัรกฤษ  พรมพินิจ

3 ด.ช.ชลชาติ  ยอดผกัแวน่

4 ด.ช.ฐิรรัฐ  แป้นแหลม

5 ด.ช.ณฐัพงษ ์ ฉิมบุหลนั

6 ด.ช.ทกัษิณ  แซ่ลิ(ม

7 ด.ช.ธนพฒัน์  ใหญ่กระโทก

8 ด.ช.นครินทร์  ปรีชากุล

9 ด.ช.นฐัพล  คุณวงค์

10 ด.ช.นิวฒัน์  นุ่นเนื(อทิพย์

11 ด.ช.พรชยั  ชงโค

12 ด.ช.พีรพฒัน์  ยยุรัมย์

13 ด.ช.ภลาดล  สนทนา

14 ด.ช.ภูริรักษ ์ จูกลู

15 ด.ช.ศราวฒิุ  นามฟาง

16 ด.ช.ศุภกิจ  พรมลา

17 ด.ช.สุรชยั  แกว้ปรือ

18 ด.ญ.กาญจนา  ธุระทาํ

19 ด.ญ.เกตุสุดา  วฒันะพานิชย์

20 ด.ญ.จตุพร  เพช็รกระโทก

21 ด.ญ.นิภาพร  คูณโชคชยั

22 ด.ญ.ปานทิพย ์ นาคเรือ

23 ด.ญ.อภิญญา  ศรีสุภโยค

24

25

26

27

28

29

30


