
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชำยขจรศักด์ิ   จีนเพชร
2 เด็กชำยภำณุพัฒน์   สระแก้ว
3 เด็กชำยวรพงษ์   สังข์ขำว
4 เด็กชำยวิชยะ   แจ่มหม้อ
5 เด็กชำยศุภณัฐ   เพ็ชรพูล
6 เด็กชำยอดิเทพ   ศรีชัย
7 เด็กชำยอดิเรก   สระแก้ว
8 เด็กหญิงกรนิภำ   สลับสี
9 เด็กหญิงกวินธิดำ   มำเกิด
10 เด็กหญิงกิ่งดำว   บุตรจ ำรวญ
11 เด็กหญิงจีรนันท์   ธรรมสร
12 เด็กหญิงชนันนัทธ์   สระเกตุ
13 เด็กหญิงชนิชำ   คุ้มเณร
14 เด็กหญิงชลธิชำ   ฉำยพล
15 เด็กหญิงฐิติกำนต์   เกิดพงษ์
16 เด็กหญิงณัฐชำ   ค ำโยค
17 เด็กหญิงณัฐปภัสร์    วันชัย
18 เด็กหญิงทิฆมัพร   มูฮ ำหมัด
19 เด็กหญิงธิดำรัตน์   เกิดพงษ์
20 เด็กหญิงนริศรำ   สุขสัมพันธ์
21 เด็กหญิงนำรีรัตน์  บุระสิทธิ์
22 เด็กหญิงพรนัชชำ   พุกระวี
23 เด็กหญิงพิมพ์นภำ   ขวัญนุ้ย
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ   โท้นพรำหม
25 เด็กหญิงเพ็ญรภำ   จ ำปีทอง
26 เด็กหญิงภัทรำวดี   บุญมีรอด
27 เด็กหญิงมุฑิตำ   กล่ินรุ่ง
28 เด็กหญิงลุลิยำ   นำคสวำส
29 เด็กหญิงวรรณภำ   เนื่องจุ้ย
30 เด็กหญิงสุกัญญำ   ศรีส ำโรง
31 เด็กหญิงสุธำสินี   รัตนวรรณ์
32 เด็กหญิงสุภำพร   ทิมสี
33 เด็กหญิงอำภัสรำ   เกิดพงษ์
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชำยกิตติภพ   มำน้อย
2 เด็กชำยเกียรติศักด์ิ   สิงหนำโคภำส
3 เด็กชำยคณำธิป   สีหำบง
4 เด็กชำยจิรภัทร   โยชนะ
5 เด็กชำยจิระศักด์ิ   จูมำศ
6 เด็กชำยชวัลวิทย์   สอิ้ง
7 เด็กชำยณฐพรต   ค ำธำตุ
8 เด็กชำยธนชัย   ละเลิง
9 เด็กชำยธิติภัทร   สร้อยทอง
10 เด็กชำยนัฐวุธ   ส่องแสง
11 เด็กชำยบีม   สุนทร
12 เด็กชำยพงษ์พิชิต   บุญแก้ว
13 เด็กชำยพชร   เพชรวงษ์
14 เด็กชำยพิษณุ   ทิพมนต์
15 เด็กชำยภำณุพงค์   จีนเพชร
16 เด็กชำยวัฒนพร   ปิน่มณี
17 เด็กชำยศิวกร   ทับทิม
18 เด็กชำยศุภวิชญ์  อิ่มนำง
19 เด็กชำยสุทิวัส   นิรำชภัย
20 เด็กชำยหัสดี   จีนเพชร
21 เด็กชำยอภิเสก   โท้นพรำห์ม
22 เด็กหญิงกนกวรรณ   สอำดแท้
23 เด็กหญิงกุลธิดำ   จูมำศ
24 เด็กหญิงจิดำภำ   นำรอด
25 เด็กหญิงชะเอม   เกิดพงษ์
26 เด็กหญิงณัฐณิชำ   มะโนรักษ์
27 เด็กหญิงนิติยำ   เรือนชั่ง
28 เด็กหญิงเพียงเพ็ญ   สมอนำค
29 เด็กหญิงลดำภรณ์   สมอนำค
30 เด็กหญิงวรำภรณ์   โมมีเพชร
31 เด็กหญิงศิริโรจน์   บัววิชัย
32 เด็กหญิงอนันฑิญำ   เอี่ยมสนิท
33 เด็กหญิงอังสนำ  นำรอด
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชำยกิตติศักด์ิ   ค ำชมภู
2 เด็กชำยขจรศักด์ิ   ทัง่ทอง
3 เด็กชำยจตุภัทร   อ่อนนำ
4 เด็กชำยจิรเมท   ชำวพิมำย
5 เด็กชำยจีรภัทร   หมอนคุด
6 เด็กชำยไชยวัฒน์   บดีรัฐ
7 เด็กชำยณัฐพล   โคสำรคุณ
8 เด็กชำยธนพงษ์   สมอนำค
9 เด็กชำยธีรชัย   ฉวีอินทร์
10 เด็กชำยนันทพงศ์   เสือด้วง
11 เด็กชำยปณิธำน   คุ้มเณร
12 เด็กชำยพชร   เกิดพงษ์
13 เด็กชำยพชรพล   แจ่มหม้อ
14 เด็กชำยพีรพัฒน์   คล้ำยไชย
15 เด็กชำยภูริพัฒน์   สระเกตุ
16 เด็กชำยวันเฉลิม   พุกสกุล
17 เด็กชำยศุพัตร   ผดุงผล
18 เด็กชำยสันติ   กำฬภักดี
19 เด็กชำยสุรสิทธิ ์  สุดใจ
20 เด็กชำยอติยะ  แก้วแดง
21 เด็กชำยอัครพล   มณีรัตน์
22 เด็กหญิงกมลวรรณ   สอำดแท้
23 เด็กหญิงเกษมณี   ชุ่มเย็น
24 เด็กหญิงจีรวรรณ   บดีรัฐ
25 เด็กหญิงฐิติวรดำ   ปิน่มณี
26 เด็กหญิงณัฐวรรณ   นุชแม้น
27 เด็กหญิงปำลิตำ   เทศแก้ว
28 เด็กหญิงเยำวเรศ   ส่องแสง
29 เด็กหญิงวรรณิษำ   กล่ินสำยทอง
30 เด็กหญิงวิยดำ  บุญลือ
31 เด็กหญิงสุกำนดำ   ส่องแสง
32 เด็กหญิงอภิญญำ   พลพรม
33 เด็กหญิงอัชรำวรรณ  สมอนำค
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชำยเกรียงไกร   ทัง่ทอง
2 เด็กชำยขวัญชัย   จีนเพชร
3 เด็กชำยจักรกฤษณ์    มีต๊ิบ
4 เด็กชำยจิรวัตร   โยชนะ
5 เด็กชำยชนะชัย   ปัญญำสำ
6 เด็กชำยฐำกูร   พงษ์จันทร์
7 เด็กชำยทรรศนะ   สกิจเกิด
8 เด็กชำยธนภัทร   ปีแว่น
9 เด็กชำยนพดล  โตก ำแหง
10 เด็กชำยนิธิพัฒน์   จีนเพชร
11 เด็กชำยปรเมศร์   สมอนำค
12 เด็กชำยพชร   ดีมำก
13 เด็กชำยพัชรพงษ์   กองแก้ว
14 เด็กชำยพีรพัฒน์   ค ำเย็น
15 เด็กชำยภูวนำท   อั่วหงวน
16 เด็กชำยวีรวัฒน์   พงษ์เสือ
17 เด็กชำยศุภชัย   ทองล่ิม
18 เด็กชำยสำยชล     ไชยดำ
19 เด็กชำยเสฎฐวุฒิ   มณีนก
20 เด็กชำยอนันต์ทวีป   รอดกสิกรรม
21 เด็กชำยอำนนท์   เหล่ียมสิงขร
22 เด็กหญิงกิตติมำ   ปิน่มณี
23 เด็กหญิงจันทรำภำ   เครือมณี
24 เด็กหญิงชลวำรี   ว่องวิกำร
25 เด็กหญิงณัฐชิตำ   หมอนคุด
26 เด็กหญิงนิตยำ   สมภักดี
27 เด็กหญิงพรกนก   ดีมำก
28 เด็กหญิงรัชณี   ใจเอี่ยม
29 เด็กหญิงวรัญญำ   เป็นสุข
30 เด็กหญิงศิรินทิพย์   แสงค ำ
31 เด็กหญิงสุธิดำ   ชัยศักด์ิหำญ
32 เด็กหญิงอลิชำ   อิทธิมำ
33 เด็กหญิงไอยริน   นำรอด
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