
เลขที่ ช่ือ-นามสกุล ห้องเรยีน หมายเหตุ
1 เด็กชายพีรภัทร   ใจเพ็ชร SMT
2 เด็กชายคณิศร  ศรีสงคราม SMT
3 เด็กชายชยพัทธ์  ทศันะพรพิศาล SMT
4 เด็กชายชนกันต์  งอนสวรรค์ SMT
5 เด็กชายพธรธร  สอนมี SMT
6 เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว SMT
7 เด็กชายณัฐพงศ์ บญุสวัสด์ิ SMT
8 เด็กชายวัชระ จันคีรี SMT
9 เด็กชายพงเทพ พรหมแก้ว SMT
10 เด็กชายเทพฤทธ์ิ พรหมแก้ว SMT
11 เด็กชายจิรชัย   ณรงค์ศักด์ิสุขุม SMT
12 เด็กชายเมืองมนต์  นาสมใจ SMT
13 เด็กชายแทนคุณ   แปน้บชูา SMT
14 เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธ์ SMT
15 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์ SMT
16 เด็กหญิงเกวลิน  ปกัเคทาติ SMT
17 เด็กหญิงธัญชนก สิงหเ์สือ SMT
18 เด็กหญิงณัฐณิชา บางเบดิ SMT
19 เด็กหญิงอิทธยา รอบไธสง SMT
20 เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีเมฆ SMT
21 เด็กหญิงพิมผกา ปลาสร้อย SMT
22 เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมค า SMT
23 เด็กหญิงเกวลิน  ดวงแก้ว SMT
24 เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร SMT
25 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน SMT
26 เด็กชายวีระวัฒน์ แสนประสิทธ์ิ SMT
27 เด็กชายชนกานต์ เพ็ชมาศ SMT
28 เด็กชายวุฒิพงศ์ มาท ามา SMT
29 เด็กชายชัยณรงค์   ยางนอก SMT
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30 เด็กชายณัฐภัทร   แก้วสระแสน SMT
31 เด็กชายธิติภพ  อ่อนตานา SMT
32 เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานค า SMT
33 เด็กหญิงมนธิรา  พรมรักษา SMT
34 เด็กหญิงกมลชนก   พิมพ์เสนา SMT
35 เด็กหญิงพีรญา  รองสุวรรณ SMT
36 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บญุนุช SMT
37 เด็กชายปญัจพล   สิงสถิตย์ SMT
38 เด็กชายวราวุฒิ   ปล่องถาด SMT
39 เด็กชายศราวุฒิ สุริยา SMT
40 เด็กชายณัฐพล ระวังชน SMT
41 เด็กชายณัฐวัฒน์   สรวงสมาบติั SMT
42 เด็กชายธีรพงษ์   ก้านเพชร SMT
43 เด็กชายราชีดี   บสูามารถ SMT
44 เด็กชายธนภัทร   ทวีศักด์ิ SMT
45 เด็กชายพฤกษา   ทรัพย์กล่ิน SMT
46 เด็กหญิงดาราวัลย์  ศรีดา SMT
47 เด็กหญิงดาราวัลย์  ศรีดา SMT
48 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเมือง SMT
49 เด็กหญิงจรรยพร  บณุแหยม SMT
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ราชานนท์ SMT
51 เด็กชายกณวรรธน์  สนใจ SMT
52 เด็กชายทรัพย์สิทธ์ิ  เกษรเพ็ชร SMT
53 เด็กชายธนันชัย  ชัยมุงคุณ SMT
54 เด็กชายณัฐชนน  น้อยทอง SMT
55 เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่พุ่ม SMT
56 เด็กชายสรวิชญ์ สิงหก์วาง SMT
57 เด็กชายธนกฤษ ศรีเมฆ SMT
58 เด็กชายพงศกร   บญุผ่อง SMT
59 เด็กชายศุภณัฐ   อุ้ยเจริญ SMT
60 เด็กชายวทญัญู   ทบัแว่ว SMT
61 เด็กชายกิตติพงศ์  บญุมี SMT
62 เด็กหญิงนภัสสร  สุ่มน้อย SMT
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63 เด็กหญิงนภัสสร  สีบญุ SMT
64 เด็กหญิงสิริชาดา วุฒิพรม SMT
65 เด็กหญิงประภาสิริ ไชยมณี SMT
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลดา SMT
67 เด็กหญิงภาวิณี   จีนต๊กย่ี SMT
68 เด็กหญิงรัชรวีกุล เครือญาติ SMT
69 เด็กหญิงเมษา ด้วงพรม SMT
70 เด็กหญิงสิรินดา เอี่ยมน้อย SMT
71 เด็กหญิงทอรุ้ง อ่อนตานา SMT
72 เด็กชายธนวิน ศรีหงษ์ SMT
73 เด็กชายพงศธร สนามค า SMT
74 เด็กหญิงกชกร น้อยพันธ์ SMT
75 เด็กหญิงสิรินัฏฐ์ ฉวีวงษ์ SMT
76 เด็กหญิงมาริษา ก ามา SMT
77 เด็กหญิงอรวรรณ เพ็ญพินิจ SMT
78 เด็กหญิงชนกพร ขันเสนาะ SMT
79 เด็กหญิงกรณิการ์ สุทธิ SMT
80 เด็กหญิงจันทรัช ธูปหอม SMT
81 เด็กหญิงกรรณิกา มิตรผักแว่น SMT
82 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานตาดา SMT
83 เด็กชายธนภัทร ศรทอง SMT
84 เด็กหญิงอรัญญา เถื่อนวงษ์ SMT
85 เด็กชายธนิน พิมสี SMT
86 เด็กหญิงจันติกา คงเพชรนุ่น SMT
87 เด็กหญิงผกามาศ ศรีพูล SMT
88 เด็กชายธนกร นาพิมพ์ SMT
89 เด็กหญิงรมิดา พุกราชวงษ์ SMT
90 เด็กหญิงนภัสสร นาทองบอ่ SMT
91 เด็กชายวรเมธ รูปโฉม SMT
92 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ อ่ าชมภู SMT
93 เด็กหญิงณิชกุล สีบวั SMT
94 เด็กหญิงนริศษา ธูปเกิด SMT
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95 เด็กหญิงกัณกมล ยาหา SMT
96 เด็กหญิงณัฐริกา แก้วเกษศรี SMT
97 เด็กหญิงกุลธิดา ปดัมา SMT
98 เด็กชายธนวัฒน์ ใจสุข SMT
99 เด็กหญิงพรภิรมย์ ปานสกุล SMT
100 เด็กชายณัฐกานต์ สมปร้อง SMT
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1 เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก IEP
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธ์ิ IEP
3 เด็กหญิงปริยากร   น่วมมี IEP
4 เด็กชายพัฒนศักด์ิ  โพธิทะโสม IEP
5 เด็กชายสรณัฐ  ใจซ่ือ IEP
6 เด็กชายฤทธิชัย   ราชานนท์ IEP
7 เด็กชายธนธรรน์ จันทร์กาบ IEP
8 เด็กชายอชิตพล เจตนา IEP
9 เด็กชายนทเีทพ อ๊อกเกล้ียง IEP
10 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญศักด์ิ IEP
11 เด็กชายธนิก   กวินธนากานต์ IEP
12 เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา IEP
13 เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์ IEP
14 เด็กหญิงนิสารัตน์  ทรงพุฒิ IEP
15 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีเท IEP
16 เด็กหญิงรวินันท ์  เกิดชู IEP
17 เด็กหญิงศุภิสรา   มุ้ยนาม IEP
18 เด็กหญิงบณุยทรัพย์  เชิชฮิลล์ IEP
19 เด็กชายยูอุคิ อดิเทพ อินนามิ IEP
20 เด็กหญิงรัญชิดา  ผ่องศรี IEP
21 เด็กหญิงศิริจรรยา  พิภพพลพจน์ IEP
22 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีบริุนทร์ IEP
23 เด็กหญิงญาณ์ณิณวณา   นลินทนันทน์ IEP
24 เด็กหญิงปรารถนา  ปา่ธนู IEP
25 เด็กหญิงสายรุ้ง  ดาดวง IEP
26 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  ความชอบ IEP
27 เด็กหญิงชาเนส   คงสมพร IEP
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1 เด็กชายนาราวินท ์  สอนใหม่ กีฬา
2 เด็กชายสุทธิพัฒน์  พุทธชาวนา กีฬา
3 เด็กชายวัชรพล ข าระหงษ์ กีฬา
4 เด็กชายวีรโชติ วิมุติบตุร กีฬา
5 เด็กชายณัฐภูมิ   เนียมพันธ์ กีฬา
6 เด็กชายชนกันต์   ดือเร๊ะ กีฬา
7 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฝ้ายอ้าย กีฬา
8 เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธ์ิ กีฬา
9 เด็กชายกริชติกร  ประทมุมี กีฬา
10 เด็กชายกิตติธัช  กองศรี กีฬา
11 เด็กชายธนบดี   ใจงาม กีฬา
12 เด็กชายธนภัทร  แก้วเกตุศรี กีฬา
13 เด็กชายวุฒิภัทร   ราชวงษ์ศรี กีฬา
14 เด็กหญิงจิตรทวิา  เสวิสิทธ์ิ กีฬา
15 เด็กหญิงวรรณสา  ปญัญาพวก กีฬา
16 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา พรณรงค์ชัย กีฬา
17 เด็กหญิงสุชาวดี อ๊อดหมี กีฬา
18 เด็กชายกฤษฏา  รสดี กีฬา
19 เด็กชายภูศรา  อินทร์ประเสริฐ กีฬา
20 เด็กชายเชษฐ์ตะวัน  คุ้มขัง กีฬา
21 เด็กชายธนศักด์ิ  เรืองเดช กีฬา
22 เด็กชายศุภวิชญ์   รอดลา กีฬา
23 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันชาวนา กีฬา
24 เด็กชายจิราภัทร   บญุรัตน์ กีฬา
25 เด็กชายธนโชติ   บญุมา กีฬา
26 เด็กชายอ าพล   โพธ์ิข า กีฬา
27 เด็กหญิงปารมี  สิงสถิต กีฬา
28 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อ่ าดัด กีฬา
29 เด็กหญิงอนันตญา  วิเศษโคกกรวด กีฬา
30 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บญุเรือง กีฬา
31 เด็กหญิงกุลภัค เผือกกุญชร กีฬา
32 เด็กหญิงอริสา  พูลสวัสด์ิ กีฬา
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33 เด็กหญิงปรียานุช  ทองโตนด กีฬา
34 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเขาค า กีฬา
35 เด็กหญิงทตัชกร  ศิริฟัก กีฬา
36 เด็กชายธนพร   ทองวิเชียร กีฬา
37 เด็กชายตะวัน   ศิริพงษ์ กีฬา
38 เด็กชายวุฒิชัย   เกรียบกลาง กีฬา
39 เด็กชายกฤตชัย  เที่ยงขันธ์ กีฬา
40 เด็กหญิงธิดา  เพ็ชน้อย กีฬา
41 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ปาน กีฬา
42 เด็กหญิงกุญยาพร  วิมลรัตน์ กีฬา
43 เด็กหญิงรัชรินทร์   เปา่วิชา กีฬา
44 เด็กหญิงศุภรดา   น้อยนันท์ กีฬา
45 เด็กหญิงวาลินี ไชยปนั กีฬา
46 เด็กหญิงปยิกานต์   ศรีค าแซง กีฬา
47 เด็กชายพิษณุ  นามฮง กีฬา
48 เด็กหญิงกรกัญญา แสนส่ิง กีฬา
49 เด็กชายพีระพัฒน์ อนันตะศิริ กีฬา
50 เด็กหญิงสิริกัญญา ยารังษี กีฬา
51 เด็กชายธนกร อนุสิทธ์ิ กีฬา
52 เด็กชายธนภัทธ์ จินดามัง กีฬา


