
เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย กนกพล จะอื่อ 15175
2 เด็กชาย กันต์กวี ค าสวาสด์ิ 15176
3 เด็กชาย คณาธิป สุขแสง 15177
4 เด็กชาย เฉลิมชัย ชุมภู 15178
5 เด็กชาย ณัฐพล ยี่ปู 15179
6 เด็กชาย ทนง ไทเรืองสุข 15180
7 เด็กชาย ทวีทรัพย์ ทามัน 15181
8 เด็กชาย บัณฑิตย์ บุญมา 15182
9 เด็กชาย พิษณุ ปากหวาน 15183
10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ชูสกุลพนา 15184
11 เด็กชาย วสิษฐ์พล โชติประดับ 15185
12 เด็กชาย วีรชิต วันไทยศูนย์ 15186
13 เด็กชาย วีรภัทร สุนันต๊ะ 15187
14 เด็กชาย ศุภฤกษ์ นุ้ยป้อม 15188
15 เด็กชาย สุวิชัย บุญมา 15189
16 เด็กชาย หล่อโหล อาซอ 15190
17 เด็กชาย อลงกรณ์ ยานะ 15191
18 เด็กหญิง กชกร สุวิมลตระกูล 15192
19 เด็กหญิง กมลทิพย์ ก้าววิทยาคม 15193
20 เด็กหญิง กัลยารัตน์ จะย่อ 15194
21 เด็กหญิง จอมขวัญ ชื่นตา 15195
22 เด็กหญิง ชลธิชา เปกธนู 15196
23 เด็กหญิง ธมนวรรณ จอมทา 15197
24 เด็กหญิง บัณฑิตา วงศ์ษาหาร 15198
25 เด็กหญิง พรธิตา มารินทร์ 15199
26 เด็กหญิง วิชญาดา กุณนะ 15200
27 เด็กหญิง ศรัณย์พร อาธิเสนะ 15201
28 เด็กหญิง ศิรดา ตาวงค์ 15202
29 เด็กหญิง สุทธิดา จะเงาะ 15203
30 เด็กหญิง สุภานัน แซ่เตอน 15204
31 เด็กหญิง หอม กองค า 15205
32 เด็กหญิง อภิชญา มูลเมือง 15206
33 เด็กหญิง อัญชลิษา ใจกว้าง 15207

ชื่อ - สกุล
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช 15208
2 เด็กชาย จักรกฤช อินต๊ะ 15209
3 เด็กชาย ชยุตพงศ์ เมืองจันทรา 15210
4 เด็กชาย ชินดนัย พรมแดง 15211
5 เด็กชาย ชุติวัต กาเร็ว 15212
6 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ปิงใจ 15213
7 เด็กชาย ธนภัทร เขื่อนหก 15214
8 เด็กชาย ธนวัฒน์ กันทาเป็ง 15215
9 เด็กชาย พงศกร สะหุนันต์ 15216
10 เด็กชาย พลภัทร บรรจง 15217
11 เด็กชาย พีระพงค์ ยานะธรรม 15218
12 เด็กชาย รวีโรจน์ แว่นสีดา 15219
13 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สิงหราช 15220
14 เด็กชาย วรวิช มะโนรมย์ 15221
15 เด็กชาย สุธิวัส วงศ์ค า 15222
16 เด็กชาย สุรชัย ดวงใจ 15223
17 เด็กชาย อภิเบธ กันทะเสน 15224
18 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชัยสุวรรณ 15225
19 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ใจดี 15226
20 เด็กหญิง ณัชชานันท์ เทพประสาร 15227
21 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ล่ าแน่น 15228
22 เด็กหญิง นฤมล ศรีนวล 15229
23 เด็กหญิง ปาริตา ไอ่นอ 15230
24 เด็กหญิง พิมพ์วิมล ค าแปง 15231
25 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปวงสนุก 15232
26 เด็กหญิง ลลิตา คงสุขสันต์ธารา 15233
27 เด็กหญิง วรัญญา ครองยุติ 15234
28 เด็กหญิง วัลนภัส ทาลือไชย 15235
29 เด็กหญิง สิราวรรณ ขัติวงค์ 15236
30 เด็กหญิง สิริกร ยาวุฒิ 15237
31 เด็กหญิง สุรีย์พร จะเตาะ 15238
32 เด็กหญิง หมี่เปีย เปีย่งแหล่ 15239
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย กฤตภาส ชูสกุลพนา 15240
2 เด็กชาย กฤษฎากร กุณโน 15241
3 เด็กชาย กิตติพิชญ์ หมื่นถา 15242
4 เด็กชาย ค าข่อง เงาทอง 15243
5 เด็กชาย คิมหันต์ ศรีสันติ 15244
6 เด็กชาย ไชยนรินทร์ อินถา 15245
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบียงคอง 15246
8 เด็กชาย นนทวัฒน์ สุดยอด 15247
9 เด็กชาย นพรัตน์ ปอแสง 15248
10 เด็กชาย พงศธร พุทธสาร 15249
11 เด็กชาย ภัทราวุท ศรีมาลัย 15250
12 เด็กชาย ยุทธการ กฤษณา 15251
13 เด็กชาย รัชพล อินถา 15252
14 เด็กชาย ศรัทธบูล เทพวงค์ 15253
15 เด็กชาย ศุภณัฐ มาดี 15254
16 เด็กชาย อนุภัทร โบธา 15255
17 เด็กหญิง  สุนันทา ปอค า 15256
18 เด็กหญิง กชกร พรมปละ 15257
19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มาชัย 15258
20 เด็กหญิง ชัญญานุช ศรีอึ่ง 15259
21 เด็กหญิง นภัสสร สังข์ค าฝ้ัน 15260
22 เด็กหญิง บุญฑริการ์ ใหม่ยานิจ 15261
23 เด็กหญิง บุณยาพร ลีลาธรรมสัจจะ 15262
24 เด็กหญิง ปภาวี บุญแสง 15263
25 เด็กหญิง ปรางทิพย์ สุภาวดี 15264
26 เด็กหญิง พลอยชมภู กองแสน 15265
27 เด็กหญิง วรรณิการ์ หลักแก้ว 15266
28 เด็กหญิง สุภัสสรา ไชยชนะ 15267
29 เด็กหญิง สุภัสสรา เตชะบุตร 15268
30 เด็กหญิง โสภา ปินตา 15269
31 เด็กหญิง เหมยแดง เจริญ 15270
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย กรกรณ์ กองหมี 15271
2 เด็กชาย กษิดิศ แปงปัญญา 15272
3 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ปิงเมือง 15273
4 เด็กชาย แก้ว ค าเอื้อย 15274
5 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ มั่งมี 15275
6 เด็กชาย ธิติวุฒ สุจริต 15276
7 เด็กชาย ปรัชญา ธิป๋า 15277
8 เด็กชาย ภูมิรพี ภูมิประหมัน 15278
9 เด็กชาย วีระพล กันทะเสน 15279
10 เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีวงค์ 15280
11 เด็กชาย ศาศวัต วังเมา 15281
12 เด็กชาย ศุภชัย จะนะ 15282
13 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สิทธิขันแก้ว 15283
14 เด็กชาย อธิป ค าอินทร์ 15284
15 เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุงกอ 15285
16 เด็กชาย อัครพล แสงศรีจันทร์ 15286
17 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เฉียบแหลม 15287
18 เด็กหญิง จิรชิตา ไววาส 15288
19 เด็กหญิง จิราภรณ์ แก้วดี 15289
20 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ขัติยะ 15290
21 เด็กหญิง โชษิตา นวลบุญเรือง 15291
22 เด็กหญิง ทักษิณา แซ่เลาย้า 15292
23 เด็กหญิง ธิดารัตน์ น าปัญญา 15293
24 เด็กหญิง ปวีณา จะเงาะ 15294
25 เด็กหญิง พัชราพร พุฒเทศ 15295
26 เด็กหญิง พิชญาภัค เทพประสาร 15296
27 เด็กหญิง พิมพิศา ค าแดง 15297
28 เด็กหญิง เพียงฟ้า มาเยอะ 15298
29 เด็กหญิง ศศิธร ศิริปรุ 15299
30 เด็กหญิง สลินทิพย์ แก้วเกษศรี 15300
31 เด็กหญิง อามสร้อย ชาวเขา 15301
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย กวินภพ บัวบาล 15302
2 เด็กชาย กิตติภูมิ ราตรี 15303
3 เด็กชาย เครือลาว ลุงเริญ 15304
4 เด็กชาย จิรภัทร เกียรติจิรกุล 15305
5 เด็กชาย จิรายุ เชอมือ 15306
6 เด็กชาย ชนันญู สุวรรณ์ค า 15307
7 เด็กชาย ธีร์ธวัช ค าสวาสด์ิ 15308
8 เด็กชาย ปารณัตถ์  บุญเลิศ 15309
9 เด็กชาย ภูริณัฐ ขันแข็ง 15310
10 เด็กชาย มนตรี แซ่เลาย้าง 15311
11 เด็กชาย ศุภกิตต์ กันก๋อง 15312
12 เด็กชาย สัมพันธ์ นุพอ 15313
13 เด็กชาย อนันต์ แสนค าหอ 15314
14 เด็กชาย อภิชน ตานาพิน 15315
15 เด็กชาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร 15316
16 เด็กชาย เอกชัย โสรถาวร 15317
17 เด็กหญิง จิรภัทร ชุ่มมงคล 15318
18 เด็กหญิง จุฑารัตน์  พลทา 15319
19 เด็กหญิง จุฬาตรีกุล จันดาวงค์ 15320
20 เด็กหญิง ชุติภา ไมตรีญาติ 15321
21 เด็กหญิง ณภัทร เขียวค าปัน 15322
22 เด็กหญิง ทวีพร ธิค า 15323
23 เด็กหญิง นภัสสร แลเชอร์ 15324
24 เด็กหญิง นารา อายหว่อ 15325
25 เด็กหญิง ปราญชลี สิทธิ 15326
26 เด็กหญิง ปิน่ รอดเรือน 15327
27 เด็กหญิง พรกนกวรรณ ค าน้อย 15328
28 เด็กหญิง สุชัญญา อุสา 15329
29 เด็กหญิง สุนีรัตน์ เลิศถาวรชัยสกุล 15330
30 เด็กหญิง สุรภา เหมาะโก่ 15331
31 เด็กหญิง โสภา ช่วยไว้ 15332
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เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 เด็กชาย กิตติวุฒิ เกี๋ยงมะนา 15333
2 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ สุริยะ 15334
3 เด็กชาย จิรเมธ กันทะไชย 15335
4 เด็กชาย ณัฐภัทร ทัพเจริญ 15336
5 เด็กชาย ประกฤษฏิ์ สิทธิวัง 15337
6 เด็กชาย ปลายฟ้า โสภาค า 15338
7 เด็กชาย พงศกร นาเกษม 15339
8 เด็กชาย รัฐภูมิ เทพประชา 15340
9 เด็กชาย ลอชา เปีย่งแหล่ 15341
10 เด็กชาย วรกฤต ดีโก๋ 15342
11 เด็กชาย วัชรพงษ์ หมืนค าผาย 15343
12 เด็กชาย วิชญ์พล ไชยวัง 15344
13 เด็กชาย วีรภัทร กุลจุมปา 15345
14 เด็กชาย สาริน เรือนค า 15346
15 เด็กชาย เหรียญทอง แซ่วือ่ 15347
16 เด็กชาย อนุพันธ์ ผันผาย 15348
17 เด็กชาย อิทธิกร จะทอ 15349
18 เด็กหญิง จิตรทิวา ยิ่งธนาเกียรติ 15350
19 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กันต๊ิบ 15351
20 เด็กหญิง ปภาวี จันทร์ตาธรรม 15352
21 เด็กหญิง ปาลิตา แสนใจ 15353
22 เด็กหญิง ภูริษา เบญจวรรณ 15354
23 เด็กหญิง มณฑลิกานต์ โจทกราช 15355
24 เด็กหญิง รัตนเพ็ญ ชัยยา 15356
25 เด็กหญิง วรัญญา กล่ินหาย 15357
26 เด็กหญิง วริศรา สุขกะเสริม 15358
27 เด็กหญิง ศิริฉัตร เทพประสาร 15359
28 เด็กหญิง สิรินุช อินทร์ประสงค์ 15360
29 เด็กหญิง สิริยากร จิยะพงค์ 15361
30 เด็กหญิง สุกัญญา อายิ 15362
31 เด็กหญิง อมลณัฐ ธิวงค์ 15363
32 เด็กหญิง ปนัดดา อาช่า 15364
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