
ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ
1 12614 เด็กชาย กฤษณพงศ์ บุญอุ้ม
2 12619 เด็กชาย กานต์  ุคุณพาที
3 12620 เด็กชาย กานต์ เมฆจินดา
4 12628 เด็กชาย คุณากร มะลิซ้อน
5 12629 เด็กชาย จตุรภุช จ่ันช้าง
6 12631 เด็กชาย จิรวัฒน์ พิลึก
7 12637 เด็กชาย ชัชวาล บุญมาสีใส
8 12638 เด็กชาย ชัยชนะ พ่วงความสุข
9 12639 เด็กชาย ชัยพล เหลืองทอง
10 12642 เด็กชาย ณภัทร ขันแข็งแรง
11 12655 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพสิงห์
12 12662 เด็กชาย ต๋ี ทองดี
13 12675 เด็กชาย ธมกร หนันจันทา
14 12694 เด็กชาย นิติรัฐ เมวงษา
15 12697 เด็กชาย บุณยวัทน์ โกศลจารุวัตร
16 12700 เด็กชาย ปณัฐ ผอนนอก
17 12721 เด็กชาย พิตตินันท์ ศรีทอง
18 12722 เด็กชาย พิธพงษ์ พวงพี
19 12725 เด็กชาย พีรพล เล็มหมัด
20 12726 เด็กชาย พีรภัทร ต้ังธรรม
21 12732 เด็กชาย ภูธเรศ มะลิซ้อน
22 12733 เด็กชาย ภูมิขวัญ เหลืองประวัติ
23 12736 เด็กชาย มนตรี ปูประโคน
24 12745 เด็กชาย รัชชานนท์ นวลศรี
25 12755 เด็กชาย วุฒิพร วิเชียรสมุทร
26 12762 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ปานธรรมา
27 12763 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เอ้ียงกลับ
28 12766 เด็กชาย สหรัฐ หลักฐาน
29 12767 เด็กชาย สัญญา ทัพนันท์
30 12772 เด็กชาย สุทัศน์ หมัดตานี
31 12781 เด็กชาย อภิวัฒน์ บ ารุงสุข
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32 12783 เด็กชาย อัครชัย ฉัตรณรงค์
33 12784 เด็กชาย อัครวินท์ ธงชัยเลิศ
34 12785 เด็กชาย อาทิตย์ เจริญวัย
35 12787 เด็กชาย เอกพล เล็มหมัด
36 12802 เด็กหญิง กัลยา ก่ิงแก้ว
37 12843 เด็กหญิง ชาลิสา ทาทอง
38 12845 เด็กหญิง ณภัทร ศรีแย้ม
39 12857 เด็กหญิง ณิชกานต์ นาไพรวัน
40 12864 เด็กหญิง ทิวาพร อ่อนทรัพย์
41 12868 เด็กหญิง ธมลวรรณ บัวแสง
42 12870 เด็กหญิง ธันย์ชนก ทองเป่ียม
43 12879 เด็กหญิง นภาพร อินทสมบัตร์
44 12899 เด็กหญิง เบญญาภา พวงสมบัติ
45 12908 เด็กหญิง ปวีนา แก้วประเสริฐ
46 12909 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุญชู
47 12917 เด็กหญิง พรกมล ขจรภพ
48 12923 เด็กหญิง พัชรพา ศรีขจร
49 12926 เด็กหญิง พาทินธิดา บัวเผ่ือน
50 12927 เด็กหญิง พิชชาพร สุระมณี
51 12942 เด็กหญิง มานิตา สีโล
52 12957 เด็กหญิง ราตรี โพธ์ิทอง
53 12982 เด็กหญิง สิริณิฌา รัตนศรี
54 12984 เด็กหญิง สุชาดา สายสวย
55 12987 เด็กหญิง สุประวีณ์ ข ากล่ิน
56 13010 เด็กหญิง อารีรัตน์ เวชพิทักษ์
57 13135 เด็กหญิง ปนัดดา นุชเทศ
58 13648 เด็กชาย ธัมร์นองรบ บุญสร้าง
59 13689 เด็กชาย ปริญช์ พฤฒิโภไคย
60 14186 เด็กชาย ไกรสิทธ์ิ คงทิม
61 14187 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันตี
62 14189 เด็กชาย กชพงศ์ ศรีเครือแก้ว


