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๑ เด็กชาย กนก ธูปขุนทด
๒ เด็กชาย กนต์ธร พิมพา
๓ เด็กหญิง กนิษฐา ม่วงโรง
๔ เด็กหญิง กมรมล สมบุญ
๕ เด็กหญิง กมลพรรณ ภูมิศร
๖ เด็กหญิง กมลพร วัฒนา
๗ เด็กหญิง กมลลักษณ์ โตนดทอง
๘ เด็กหญิง กมลวรรณ อุตม์อ่าง
๙ เด็กชาย กรวิชญ์ กะพงษ์ทอง

๑๐ เด็กชาย กฤตานน แสงทอง
๑๑ เด็กชาย กฤษกร วงศ์พิทักษ์
๑๒ เด็กหญิง กวินตรา สีชาวนา
๑๓ เด็กหญิง กวินธิดา คิดทํา
๑๔ เด็กชาย ก้องเกียรติ ดงหลง
๑๕ เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยศรี
๑๖ เด็กหญิง กัญญาพัชร์ บัวจูม
๑๗ เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพชร
๑๘ เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วมาตร
๑๙ เด็กหญิง กัญญาภัค เทียนเงิน
๒๐ เด็กหญิง กัญธรส มณีพิลึก
๒๑ เด็กหญิง กัณฑิการณ์ บุตดีหงษ์
๒๒ เด็กหญิง กาญเกล้า สวัสด์ินที
๒๓ เด็กชาย กิตติภพ ศรีผ่อง
๒๔ เด็กชาย กิตมนตรี จินตนา
๒๕ เด็กหญิง กุลนาถ ท้าวศรีสกุล
๒๖ เด็กชาย เกียรติศักด์ิ พุทธพิมพ์
๒๗ เด็กหญิง ขวัญฤดี รามัญกิจ
๒๘ เด็กชาย คุณการ ธูปกลาง
๒๙ เด็กชาย คุณากร พูลจวง
๓๐ เด็กชาย คุณานนต์ อิ๊ดเหล็ง
๓๑ เด็กหญิง งามลักษณ์ ผลศิริ
๓๒ เด็กชาย จรณินคร์ ทองพา
๓๓ เด็กชาย จักราทิตย์ พวงแก้ว
๓๔ เด็กหญิง จารุวรรณ บุญยิ้ม
๓๕ เด็กชาย จิณณวัตร ลาภมาก
๓๖ เด็กชาย จิตติพัฒน์ สรเอีย
๓๗ เด็กชาย จิติพัฒน์ ฮงสุน
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๓๘ เด็กชาย จิติพัตฒ์ ใหญ่ยงค์
๓๙ เด็กหญิง จิรภิญญา เดสูงเนิน
๔๐ เด็กชาย จิรวัฒน์ เเซ่ล้ี
๔๑ เด็กชาย จิระภัทร ชื่นอก
๔๒ เด็กหญิง จิรัชญา มีเค้า
๔๓ เด็กชาย จิรัฐฏ์ ธานี
๔๔ เด็กหญิง จิราภา อ่อนประดับกุล
๔๕ เด็กหญิง จิรารัตน์ เขียวอ่อน
๔๖ เด็กชาย จีระโรจน์ แก้วจีนดี
๔๗ เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ มิ้นคง
๔๘ เด็กชาย เจษฎากร ตุมชาติ
๔๙ เด็กหญิง เจิดจรัส ลาภวงศ์ไพบูลย์
๕๐ เด็กหญิง ชญาภา คูณกลาง
๕๑ เด็กหญิง ชนัญชิดา มั่นหมาย
๕๒ เด็กหญิง ชนาภา รจนากร
๕๓ เด็กชาย ชยพัทธ์ สีดาเขียว
๕๔ เด็กหญิง ชลดา จิตรรักษ์
๕๕ เด็กหญิง ชลธิชา สุดแดน
๕๖ เด็กหญิง ช่อแก้ว เสพสุข
๕๗ เด็กชาย ชัชวาลย์ บุญชอบ
๕๘ เด็กหญิง ชัยยาพร มะหาวงษ์
๕๙ เด็กหญิง ชาลิสา โพธิจ์ักษ์
๖๐ เด็กหญิง ชิชญา สลุงอยู่
๖๑ เด็กชาย ชิษณุพงค์ บุญช่วย
๖๒ เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โพธิตรัส
๖๓ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เต้ียเพชร
๖๔ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปรืองาม
๖๕ เด็กหญิง ชุติมา เอี่ยมใจดี
๖๖ เด็กชาย เชเดน ไมเคิล โมเยอร์
๖๗ เด็กชาย โชติยะ เพิกขุนทด
๖๘ เด็กหญิง ซไรเนียง เซียร
๖๙ เด็กชาย ฐิติกันต์ คําคนซ่ือ
๗๐ เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ทองพา
๗๑ เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สุขจิตร
๗๒ เด็กหญิง ฑิฆมัพร จําเนียรสาร
๗๓ เด็กหญิง ณฐกันต์ ดาวเรือง
๗๔ เด็กหญิง ณฐพร สมร
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๗๕ เด็กหญิง ณฐภัทร จันทรส
๗๖ เด็กหญิง ณรัตนชา บุญคํานนท์
๗๗ เด็กหญิง ณัชชา เนื่องจํานงค์
๗๘ เด็กหญิง ณัฏฐพร แสนชม
๗๙ เด็กหญิง ณัฐชาพร โพธิก์าศ
๘๐ เด็กหญิง ณัฐธิดา โพธิศิริ
๘๑ เด็กชาย ณัฐนรินทร์ วงษาหล้า
๘๒ เด็กชาย ณัฐนันท์ คงประเสริฐ
๘๓ เด็กหญิง ณัฐพร อยู่ทับ
๘๔ เด็กชาย ณัฐภัทร เจริญสาคร
๘๕ เด็กชาย ณัฐยศ วงค์สมัคร
๘๖ เด็กหญิง ณิชชา จรรยาวุฒิ
๘๗ เด็กหญิง ณิชอร เถาว์ชาลี
๘๘ เด็กหญิง ณิชากร แสงจันทร์
๘๙ เด็กหญิง ดารารัตน์ บุทธนัง
๙๐ เด็กหญิง ดาราวรรณ  สายยศ
๙๑ เด็กชาย เดชภัทร์  ทองนาบัว
๙๒ เด็กชาย ทรงพลพิพัฒน์ สมแพง
๙๓ เด็กชาย ทศพร บุญศรี
๙๔ เด็กชาย ทินกร เฉลิมศรี
๙๕ เด็กหญิง เทพธิดา พงษ์สะพัง
๙๖ เด็กชาย เทพพิทักษ์ เผือกโสภา
๙๗ เด็กชาย เทวฤทธิ ์นพผล
๙๘ เด็กชาย ธนกร อู่ชนะ
๙๙ เด็กชาย ธนกฤต กลมกลาง

๑๐๐ เด็กชาย ธนกฤต คณานิตย์
๑๐๑ เด็กชาย ธนกฤต วันริโก
๑๐๒ เด็กชาย ธนชาติ เงินเมย
๑๐๓ เด็กชาย ธนเทพ แจ่มสงค์
๑๐๔ เด็กหญิง ธนพร สิงขรเขตร์
๑๐๕ เด็กหญิง ธนภรณ์ ราชวงค์
๑๐๖ เด็กชาย ธนภูมิ มณีแสน
๑๐๗ เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรมุนี
๑๐๘ เด็กหญิง ธนัญญา หาญจันทร์
๑๐๙ เด็กชาย ธนากร พิมสาร
๑๑๐ เด็กชาย ธวัฒน์ สุวรรณกลาง
๑๑๑ เด็กหญิง ธัญชนก มลิวัลย์
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๑๑๒ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทองจันทร์
๑๑๓ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ วงชารี
๑๑๔ เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมบุญทวงษ์
๑๑๕ เด็กหญิง ธัญพิชชา โพธิเ์กิด
๑๑๖ เด็กหญิง ธาราทิพย์ มูลพักตร์
๑๑๗ เด็กชาย ธาราพงศ์ นุชนารถ
๑๑๘ เด็กหญิง ธิดารัตน์ แสนอาษา
๑๑๙ เด็กชาย ธิติวัฒน์ อินทร์เหลา
๑๒๐ เด็กหญิง ธิษณามดี เย็นสถิตย์
๑๒๑ เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุตะภักด์ิ
๑๒๒ เด็กชาย ธีระพงษ์ กรองแก้ว
๑๒๓ เด็กชาย ธีระศักด์ิ กสิพันธุ์
๑๒๔ เด็กชาย ธีระศิลป์ ไกรรอด
๑๒๕ เด็กชาย นครินทร์ รสหอม
๑๒๖ เด็กชาย นนทพัทธ์ สมศรีงาม
๑๒๗ เด็กชาย นพคุณ ขอสูงเนิน
๑๒๘ เด็กชาย นพพล กองชัย
๑๒๙ เด็กหญิง นพมาศ จิตรราช
๑๓๐ เด็กชาย นภันต์ธวัช ชื่นวารีย์
๑๓๑ เด็กหญิง นภาศิกานต์ จํารัสเเสง
๑๓๒ เด็กหญิง นริศสรา สนธิศักด์ิ
๑๓๓ เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ ์นิสัยตรง
๑๓๔ เด็กชาย นฤนาท ใจสุทธิ
๑๓๕ เด็กหญิง นฤภรษ์ พิมเงิน
๑๓๖ เด็กหญิง นฤมล ห้วยทราย
๑๓๗ เด็กชาย นัชพล รักความชอบ
๑๓๘ เด็กหญิง นันท์พร คุ้มผ่อง
๑๓๙ เด็กหญิง นันทภัค จําปาทิพย์
๑๔๐ เด็กหญิง นันทิชา เหมือดขุนทด
๑๔๑ เด็กหญิง น้ําหวาน พุธนาท
๑๔๒ เด็กหญิง นิยุตา หล่อพิจิตร
๑๔๓ เด็กชาย นีโน่ เตรียมดี
๑๔๔ เด็กชาย บัณกิจ ประเสริฐสังข์
๑๔๕ เด็กหญิง บัณฑิตา ทานา
๑๔๖ เด็กชาย บารมี กล่ินจําปา
๑๔๗ เด็กชาย บุญธาลักษณ์ เริงรมย์
๑๔๘ เด็กหญิง เบญญาภา จันทจร
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๑๔๙ เด็กหญิง ปนัดดา ทองวันเพ็ญ
๑๕๐ เด็กหญิง ปราณปริยา ไพพฤกษ์
๑๕๑ เด็กหญิง ปรียากร พันนะสาด
๑๕๒ เด็กชาย ปวรุฒ บุญพันธ์
๑๕๓ เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สมบูรณ์
๑๕๔ เด็กหญิง ปิยธิดา รางแดง
๑๕๕ เด็กชาย ปุณณวิช หอมเลิศ
๑๕๖ เด็กหญิง ปุณยวีร์ วรรณสด
๑๕๗ เด็กหญิง ปุณยวีร์ สิมมา
๑๕๘ เด็กหญิง เปรมฤดี ดาวเรือง
๑๕๙ เด็กชาย พงศธร ชัยคํา
๑๖๐ เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ ์ภูตุ่่น
๑๖๑ เด็กชาย พชร นนท์ศิริ
๑๖๒ เด็กชาย พชรพงษ์ ไทรย้อย
๑๖๓ เด็กหญิง พนิดา ถาวรยิ่ง
๑๖๔ เด็กหญิง พรรณรมณ แก้วอําภา
๑๖๕ เด็กชาย พฤฒิภัทร์ พานทอง
๑๖๖ เด็กชาย พสิษฐ์ อินทร์บํารุง
๑๖๗ เด็กชาย พสุธร สวนช่วย
๑๖๘ เด็กชาย พอเพียง ยอดวัน
๑๖๙ เด็กหญิง พัชราภา โพธิเ์ดช
๑๗๐ เด็กหญิง พัชรินทร์ บวมขุยทด
๑๗๑ เด็กหญิง พัชรี พันธ์แดง
๑๗๒ เด็กหญิง พัทธ์ธีรา วรชินา
๑๗๓ เด็กหญิง พิชชาพร บุญฤทธิ์
๑๗๔ เด็กหญิง พิชญธิดา อินอ่อน
๑๗๕ เด็กชาย พิชญะพงษ์ ภูยาทิพย์
๑๗๖ เด็กหญิง พิชญาภา จันทร์จันทึก
๑๗๗ เด็กหญิง พิมพ์นารา สาณะเสน
๑๗๘ เด็กหญิง พิมพ์นิภา อยู่ต๋อ
๑๗๙ เด็กหญิง พิมพ์พรรณ เรืองเอกวิทยากูล
๑๘๐ เด็กหญิง พิรญาณ์ จันทรครุฑ
๑๘๑ เด็กชาย พีรดนย์ พวงเกษม
๑๘๒ เด็กหญิง พีรัชยา ผดุงศรี
๑๘๓ เด็กหญิง เพชราภรณ์ สังข์เกิด
๑๘๔ เด็กหญิง ภณิดา สุขเหล่า
๑๘๕ เด็กชาย ภวินท์ ทรัพย์แสงพลอย
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ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล
๑๘๖ เด็กหญิง ภัณฑิลา ยินดี
๑๘๗ เด็กชาย ภัทชกรณ์ กิ่งพรมภู
๑๘๘ เด็กหญิง ภัทรปภา โอภาษี
๑๘๙ เด็กหญิง ภัทรวดี เเผนวิชิต
๑๙๐ เด็กชาย ภัทรศกร คําพินิจ
๑๙๑ เด็กหญิง ภัทราพร โคตรสุวรรณ
๑๙๒ เด็กหญิง ภัทราวดี เหลือดี
๑๙๓ เด็กชาย ภาณุดล แซ่เล้า
๑๙๔ เด็กชาย ภาณุพงศ์ วงค์ภักดี
๑๙๕ เด็กหญิง ภาวีนี ศรอิรทร์
๑๙๖ เด็กชาย ภูชัยนันท์ ทานะ
๑๙๗ เด็กชาย ภูมินทร์ พิณธารทอง
๑๙๘ เด็กชาย ภูมิรพี ถนอมกูล
๑๙๙ เด็กชาย ภูมิรพี วัฒนา
๒๐๐ เด็กหญิง ภูษณิศา มาตรแสง
๒๐๑ เด็กชาย มงคล บุญอยู่
๒๐๒ เด็กหญิง มณีศิลป์ งามสม
๒๐๓ เด็กหญิง มิ่งขวัญ บัวศรี
๒๐๔ เด็กหญิง ยอดสร้อย พูลเขตร
๒๐๕ เด็กหญิง เยาวเรศ ยิ้มใย
๒๐๖ เด็กหญิง รวินท์นิภา พิมพ์สนิท
๒๐๗ เด็กหญิง รวิวรรณ ไชยบุตร์
๒๐๘ เด็กหญิง รสริน ถาวรยิ่ง
๒๐๙ เด็กหญิง ระพีพรรณ เฉื่อยฉ่ํา
๒๑๐ เด็กชาย รัชชานนท์ เจือจันทร์
๒๑๑ เด็กหญิง รัชชานันต์ คุ้มเรือน
๒๑๒ เด็กชาย รัชพล นนท์ศิริ
๒๑๓ เด็กชาย รัชวิน ตลับกลาง
๒๑๔ เด็กหญิง รัญช์ทิชา เจริญดง
๒๑๕ เด็กหญิง รัญชนา ปลุกใจ
๒๑๖ เด็กชาย รัฐนันท์ ต้นสาย
๒๑๗ เด็กหญิง รัตน์ติยา สากล
๒๑๘ เด็กหญิง รัตนมณี ทองทารัก
๒๑๙ เด็กหญิง เรียง วุฒิ
๒๒๐ เด็กหญิง ลีดา ปอล
๒๒๑ เด็กหญิง วชิรญา คูเมือง
๒๒๒ เด็กชาย วชิรวิทย์ ฉัตรขํา
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ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล
๒๒๓ เด็กหญิง วณิชดา นากศรี
๒๒๔ เด็กหญิง วนิดา สุขลํ้า
๒๒๕ เด็กชาย วรกิตต์ิ จันทร์สอน
๒๒๖ เด็กชาย วรพล เชาว์เจริญ
๒๒๗ เด็กหญิง วรรณนิดา ปัน
๒๒๘ เด็กหญิง วรรธกานต์ คงสกุล
๒๒๙ เด็กหญิง วริศรา ผาสุข
๒๓๐ เด็กหญิง วริสา นามเสนา
๒๓๑ เด็กหญิง วรุณยุพา กระจ่างกลาง
๒๓๒ เด็กหญิง วลินดา หล่าเพีย
๒๓๓ เด็กหญิง วันเพ็ญ สุขสถาน
๒๓๔ เด็กหญิง วาสนา ช่างเกียน
๒๓๕ เด็กหญิง วิชญาพร ใจซ่ือ
๒๓๖ เด็กชาย วิรุจ แทบทาม
๒๓๗ เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ตะวงษา
๒๓๘ เด็กชาย วิศรุต สมานมิตร
๒๓๙ เด็กชาย วิษณุ ปุม่เกวียน
๒๔๐ เด็กชาย วีรยุทธ มงคล
๒๔๑ เด็กหญิง ศริษา นวลกลาง
๒๔๒ เด็กหญิง ศศิภัทร ไกรทอง
๒๔๓ เด็กหญิง ศิริภัสสร ธูปเทียน
๒๔๔ เด็กชาย ศิวกร ทวี
๒๔๕ เด็กชาย ศิวะกร นาดี
๒๔๖ เด็กชาย ศิวัช อินทร์ก้อน
๒๔๗ เด็กชาย ศุกลวัฒน์ บุญเรือง
๒๔๘ เด็กหญิง ศุภกาญจน์ สีกลับ
๒๔๙ เด็กหญิง ศุภกานต์ แย้มแฟง
๒๕๐ เด็กชาย ศุภโชติ ศรีประทิน
๒๕๑ เด็กชาย ศุภณัฐ รามัญกิจ
๒๕๒ เด็กชาย ศุภวิชวิชญ์ ครองบ้าน
๒๕๓ เด็กหญิง ศุลีพร แพทย์มด
๒๕๔ เด็กชาย สมศักด์ิ ยาวญาติ
๒๕๕ เด็กหญิง สวรส การบุญ
๒๕๖ เด็กชาย สิทธิกร แขนสันเทียะ
๒๕๗ เด็กชาย สิทธิพงษ์ ชลกาญจน์
๒๕๘ เด็กชาย สิทธิศัดด์ิ สุกทน
๒๕๙ เด็กหญิง สิริกัญญา เมิดสูงเนิน
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ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล
๒๖๐ เด็กหญิง สิริธัญญ์ ทวยพิมาย
๒๖๑ เด็กหญิง สิริยากร แซ่เต๋ียว
๒๖๒ เด็กหญิง สิริรัตน์ จุ้ยทองหลาง
๒๖๓ เด็กหญิง สุชานาถ ขําทิม
๒๖๔ เด็กชาย สุดเขตต์ เฉกแสงทอง
๒๖๕ เด็กหญิง สุธิชา สําเภาพงษ์
๒๖๖ เด็กหญิง สุธิดา วงศ์สมุทร์
๒๖๗ เด็กชาย สุธิภัทร วรรณเวช
๒๖๘ เด็กหญิง สุพัตรา สุขพูล
๒๖๙ เด็กหญิง สุพิชญา ธรรมเสถียร
๒๗๐ เด็กหญิง สุภาพร กุลฑล
๒๗๑ เด็กชาย สุภา สุวรรณ
๒๗๒ เด็กชาย สุรดิษ หนูบุญเจ๊ก
๒๗๓ เด็กหญิง สุรีพร สาทะ
๒๗๔ เด็กหญิง สุวพัชร บุญเพ็ชร
๒๗๕ เด็กหญิง สุวันธี ทา
๒๗๖ เด็กหญิง หนึ่งธิดา ทรฤทธิ์
๒๗๗ เด็กหญิง หัสยา ศรีแก้ว
๒๗๘ เด็กหญิง หิรันยา ศรีเเก้ว
๒๗๙ เด็กหญิง อฐิตยา สิงห์เสน่ห์
๒๘๐ เด็กชาย อดินันท์ สืบจากอินทร์
๒๘๑ เด็กชาย อนาวิล เจริญสาคร
๒๘๒ เด็กหญิง อภิชญา ศรีดาวัน
๒๘๓ เด็กชาย อภิรักษ์ บุญทา
๒๘๔ เด็กชาย อลงกรณ์ มานะทวี
๒๘๕ เด็กชาย อัครเดช โสดาศรี
๒๘๖ เด็กหญิง อาทิตยา ปาทะวงค์
๒๘๗ เด็กชาย อานนท์ ไกรรอด
๒๘๘ เด็กหญิง อารยา ไวสุวรรณ์
๒๘๙ เด็กหญิง อารียา พันเภา
๒๙๐ เด็กชาย อําพล อุดมลาภ
๒๙๑ เด็กชาย อิฐศิลา วรรสด
๒๙๒ เด็กชาย อิรชา พิพัฒน์กมลาเขตต์
๒๙๓ เด็กหญิง อุษณีย์ สมพงษ์
๒๙๔ เด็กชาย เอกบดินทร์ ดุลยพิจารณ์
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