
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย จักรภทัร นามโนนเขวา
2 เด็กชาย จิณณวตัร ค าภเูขียว
3 เด็กชาย เจ้าพระยา วงษ์สระ
4 เด็กชาย ชนันท์วทิย์ เสนาหมื่น
5 เด็กชาย ชัยพัฒน์ อ่อนลออ
6 เด็กชาย ตรีธวชั นิธยิุตตมโสภณ
7 เด็กชาย ธนภทัร เหล่าสมบัติ
8 เด็กชาย นนทพร บุตรนาโค
9 เด็กชาย ปรัชญา สุหญ้านาง
10 เด็กชาย ปวชิ น้อยภา
11 เด็กชาย พชรพล ศรีแย้ม
12 เด็กชาย ภานุพล พรมหมจารีย์
13 เด็กชาย ภวูเนศ สุโพธิ์
14 เด็กชาย ยุรนันท์ ค  ายาง
15 เด็กชาย รัฐภมูิ บุรมศรี
16 เด็กชาย วรฤทธิ์ บูรณะกิติ
17 เด็กชาย วราทิตย์ นาชาว
18 เด็กชาย วชัรพล สัจจะสังข์
19 เด็กหญิง กนกวรรณ โคตรโนนกอก
20 เด็กหญิง ชลธชิา กล้าเมืองกลาง
21 เด็กหญิง ฌานิศา ครองไคลน  า
22 เด็กหญิง ณัฐฐมล ศิรินาโพธิ์
23 เด็กหญิง ณัฐธนพร ชูผล
24 เด็กหญิง ดวงดารัตน์ สีมะนาว
25 เด็กหญิง ธดิาวรรณ คงโนนกอก
26 เด็กหญิง ปัณฑิตา อาร์โธ
27 เด็กหญิง พรรณณิภา วทิยกิตตินันท์
28 เด็กหญิง ภณัฑิรา ขุนแก้ว
29 เด็กหญิง ภาวณีิ แท้เรือง
30 เด็กหญิง ภสุูดา เพียพิมเพิ่ม

31 เด็กหญิง วภิาวรรณ จันทรมนตรี

32 เด็กชาย สุรยุทธ เพชรไพบูลย์
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กฤษฎา ทวผ่ีอง
2 เด็กชาย จักรีรัตน์ พลช านาญ
3 เด็กชาย ชญานนท์ อ่อนสุวรรณ์
4 เด็กชาย ชุมพล ยศรุ่งเรือง
5 เด็กชาย ฎารัชณ์ พิมเสน
6 เด็กชาย เดชา ปลัดสังข์
7 เด็กชาย ทนงศักด์ิ วงัพิชัยศิลป์
8 เด็กชาย ทิปปากรณ์ สุนพะวงค์
9 เด็กชาย ธนวฒัน์ รักชนาจ
10 เด็กชาย ธรีโชติ ยศรุ่งเรือง
11 เด็กชาย ปกรณ์ นามโพธิ์
12 เด็กชาย พนธกร เผือกนอก
13 เด็กชาย พิชญานิน คงโนนกอก
14 เด็กชาย ภวตั ฤาชา
15 เด็กชาย ภธูเนศ แก้วเมืองกลาง
16 เด็กชาย ภบูดินทร์ จันทเมก
17 เด็กชาย รพีภทัร นามโพธิ์
18 เด็กชาย วรานุพงษ์ ศรีสุข
19 เด็กชาย วรีวฒัน์ มีส าพันธ์
20 เด็กชาย สุริยะ สิงห์ทอง
21 เด็กชาย อักขราทร โสส้มกบ
22 เด็กชาย เอกรัตน์ ดีหามแห
23 เด็กหญิง เจริญวทิย์ นารอด
24 เด็กหญิง ธญัญลักษณ์ นามกุล
25 เด็กหญิง พรรณิภา นามโพธิ์
26 เด็กหญิง ศิรัญญา พานิชจะนัง
27 เด็กหญิง ศิรินภา สัจจธง
28 เด็กหญิง สุพรรษา หาญพรม
29 เด็กหญิง สุพัตรา สุหญ้านาง
30 เด็กหญิง สุภาวดี บัวสระ
31 เด็กหญิง เอมิกา วงษ์ภเูดช
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กรรณชัย ทุ่งสูงเนิน 
2 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ งึมสันเทียะ
3 เด็กชาย ชัยวฒัน์ บุญเจือ
4 เด็กชาย ฐิตินันท์ ลาภโชค
5 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ โสส้มกบ
6 เด็กชาย เตชิน กอบัว
7 เด็กชาย ธนบดี เคร่ืองพาที
8 เด็กชาย ธนภมูิ เข็ญภเูขียว
9 เด็กชาย ธนากร เนื่องชุมพล
10 เด็กชาย ธรัีตม์ กุลาชัย
11 เด็กชาย นิติพงษ์ อุ่นกระโทก
12 เด็กชาย พงศกร แก้วมะณี
13 เด็กชาย พลพล น้อยเนารัง
14 เด็กชาย พิทวสั ข าประสงค์
15 เด็กชาย พีรพัฒน์ วงษ์หาญ
16 เด็กชาย ภานุพงษ์ พูนกิง่
17 เด็กชาย ภวูดินทร์ ขวญัมา
18 เด็กชาย วริิยะ วญิญายงค์
19 เด็กชาย อิฐวฒัน์ โสพรม
20 เด็กหญิง กณิการ์ คนรู้
21 เด็กหญิง กรวรรณ เปรมปรีด์
22 เด็กหญิง กัลยรัตน์ หลงนาม
23 เด็กหญิง น  าผึ ง พรมเมตตา
24 เด็กหญิง บัญฑิตา ลอยเมืองกลาง
25 เด็กหญิง มนัสชนก ตะนนท์
26 เด็กหญิง ยุวดี เสาะสายบัว
27 เด็กหญิง วรรณนิษา แก้วโกฏ
28 เด็กหญิง วรัิญญา ชินเกตุ
29 เด็กหญิง สุทิชา สวสัด์ิเดช
30 เด็กหญิง สุนัทชา สาริพันธ
31 เด็กหญิง สุพิชญา งามภเูขียว
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กิตติชัย โคตรบ ารุง
2 เด็กชาย ธนพล สามล
3 เด็กชาย ธนากร กล้าเมืองกลาง
4 เด็กชาย ธนากร ตุ้มพระ
5 เด็กชาย ธราเทพ แร่เพ็ชร
6 เด็กชาย ธรีวฒัน์ กันหา
7 เด็กชาย เนรมิต ค าแสน
8 เด็กชาย ปกรณ์ สวสัด์ิศรี
9 เด็กชาย ปฏมิากร ตุนาค
10 เด็กชาย พนธกร กองแก้ว
11 เด็กชาย พีระวทิย์ เกตุบุญ
12 เด็กชาย รณกร บัวสระ
13 เด็กชาย สิทธชิัย หนองสระ
14 เด็กหญิง กฤษติกา แก้วกันยา
15 เด็กหญิง กัญชพร กมล
16 เด็กหญิง ชนัญญา เหง้ากอก
17 เด็กหญิง ชาลิรา ขวญัครอง
18 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แก้วส่อง
19 เด็กหญิง ณัฐมนต์ ลอยเมืองกลาง
20 เด็กหญิง ณัฐสุดา สร้อยจรุง
21 เด็กหญิง ตะวนัฉาย ศรีสุข
22 เด็กหญิง ธนัชพร พวงมะลิ
23 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีส่วยเป้า
24 เด็กหญิง นวณิญา ส าโรง
25 เด็กหญิง ปนัดดา กอบัว
26 เด็กหญิง พิชชาพร วงศ์ใหญ่
27 เด็กหญิง รัตน์ติการ ทนนาดี
28 เด็กหญิง วรรณภา พรสวสัด์ิ
29 เด็กหญิง อรณี คงโนนกอก
30 เด็กหญิง อริษา ลากขามป้อม
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเหตุ
1 เด็กชาย กนกพล สมบัติหลาย
2 เด็กชาย จิราวฒัน์ นอกสระ
3 เด็กชาย ชัยชาญ แจ่มแสง
4 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ทองหล่อ
5 เด็กชาย ธนพัฒน์ เผยศิริ
6 เด็กชาย ภานุพงศ์ จิตรวอ่ง
7 เด็กชาย มหาราช ย่อยกระโทก
8 เด็กชาย สิรวชิญ์ ทัดไทย
9 เด็กหญิง กนิษฐา พนพุทธ
10 เด็กหญิง กฤษศิริ คงโนนกอก
11 เด็กหญิง กิตติยากรณ์ เจริญฤทธิ์
12 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ตุงชัยภมูิ
13 เด็กหญิง ทิติยา ยืนชีวี
14 เด็กหญิง นริศรา ชูพรมวงศ์
15 เด็กหญิง นัฐธติา คุ้มไข่น  า
16 เด็กหญิง พรรภทัรษา ศรีรุ่ง
17 เด็กหญิง พิชยธดิา เกณคง
18 เด็กหญิง พีรดา สอนบัว
19 เด็กหญิง แพทติกาล งวดชัย
20 เด็กหญิง มนัสนันท์ สงนอก
21 เด็กหญิง เมทินี บัวสระ
22 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เกษมาลา
23 เด็กหญิง สิริกัญญารัตน์ ดีหามแห
24 เด็กหญิง สุบิดา หมอรัตน์
25 เด็กหญิง อตินุช พลพงษ์
26 เด็กหญิง อนัญญา สิงห์ค า
27 เด็กหญิง อภญิญา สร้อยศรี
28 เด็กหญิง อัฐภญิญา แก้วเมืองกลาง
29 เด็กหญิง อัมภวรรณ วงษ์รินยอง
30 เด็กหญิง เอมพิกา เดชโนนสังข์
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