
ล าดับที่
1 เด็กชาย คณิสร ฐิตธรรมสุขกุล
2 เด็กชาย จิรายุส แซ่เตียว
3 เด็กชาย ชยานันท์ สุภาพนัธ์
4 เด็กชาย ชัยพร กรินทร
5 เด็กชาย ณภทัร บญุข า
6 เด็กชาย ณัฐกิตติ ชิตหนู
7 เด็กชาย ธรีดนย์ วงค์อินตา
8 เด็กชาย ธรีพงษ์ มาตรวงัแสง
9 เด็กชาย ธรีวฒัน์ พยัคฆศรี
10 เด็กชาย นิติพงษ์ อินธลิาด
11 เด็กชาย พชัรพล ไพรราม
12 เด็กชาย ภาณุเดช แซ่คู่
13 เด็กชาย สหไทย ปฎทินัโด
14 เด็กชาย เอกรินทร์ อาจจุฬา
15 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ด้วงชมภู
16 เด็กหญิง กรรณิการ์ ดีสวน
17 เด็กหญิง กรรณิการ์ โก่งกระโทก
18 เด็กหญิง กัลยา โก่งกระโทก
19 เด็กหญิง กิตติยาพร ทองจอก
20 เด็กหญิง ขนิษฐา จ าปานิล
21 เด็กหญิง จิรดาภา พรหมประดิษฐ์
22 เด็กหญิง ตะวนั เมืองนาด
23 เด็กหญิง ธลีดา เทยีมณรงค์
24 เด็กหญิง นิศาชล ชิดนอก
25 เด็กหญิง นิศารัตน์ พทิกัษรั์ตนากร
26 เด็กหญิง เนตรนภา การบรรจง
27 เด็กหญิง บษุยา แซ่อือ
28 เด็กหญิง พรศิริประภา อุทรส
29 เด็กหญิง พราวรวี ทองสุขนอก
30 เด็กหญิง พชัรินทร์ เกตุค าขวา
31 เด็กหญิง ภคพร หยิบสูงเนิน
32 เด็กหญิง มัณฑนา จัดนอก
33 เด็กหญิง มินทดา เง้ียวสูงเนิน
34 เด็กหญิง ยศวดี ยะค าแจ้
35 เด็กหญิง วรัญญา แก้ววเิชียร
36 เด็กหญิง วรินภรณ์ สอนจินดา
37 เด็กหญิง วชิญาดา ศรีนอก
38 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ชาวสวน
39 เด็กหญิง สุธดิา สารเฉวต
40 เด็กหญิง อัษฎาภา พทุธชาด
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ล าดับที่
1 เด็กชาย กัมปนาท ขอเหนี่ยวกลาง
2 เด็กชาย เกษมศร โนนแสง
3 เด็กชาย ชวลักร โกสุมภ์
4 เด็กชาย ทศพล สุภาษติ
5 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ซาเสน
6 เด็กชาย ธนพล นามสามล
7 เด็กชาย ธนภทัร พนันาค า
8 เด็กชาย ธนา จรมั่งนอก
9 เด็กชาย นันทวฒัน์ ประภชูะเนย์
10 เด็กชาย ปฏภิาณ ศรียางนอก
11 เด็กชาย ปยิวฒัน์ ปลิดกลาง
12 เด็กชาย พชิิตชัย ผ่องแผ้ว
13 เด็กชาย พรีภทัร ริตไธสง
14 เด็กชาย พรีะพฒัน์ พรบวัลา
15 เด็กชาย ภทัรพล เทพโยธา
16 เด็กชาย วทิวสั พศิิลป์
17 เด็กชาย ศิริโรจน์ รินทร์รุท
18 เด็กชาย อภเิชษฐ์ พมิพก์ลาง
19 เด็กชาย อรรถพล โตนดไธสง
20 เด็กชาย เอกลักษณ์ ยอดวนั
21 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ทบัเจริญ
22 เด็กหญิง กษมา พรีเพง็
23 เด็กหญิง ทพิย์ปญัญา สงนอก
24 เด็กหญิง นงลักษณ์ ชัยพระอินทร์
25 เด็กหญิง นันทชิา สีไสล
26 เด็กหญิง เบญจวรรณ กวดนอก
27 เด็กหญิง เบญจวรรณ พนัโนลิต
28 เด็กหญิง ปนัดดา ชูคันหอม
29 เด็กหญิง ปยิะธดิา อัครปรีชาศาสตร์
30 เด็กหญิง มัณฑนา ภกัดีรักษ์
31 เด็กหญิง มาลิษา บรรจงโคกกรวด
32 เด็กหญิง รวภิา สาครขันธ์
33 เด็กหญิง วนัวสิา ทนงใจ
34 เด็กหญิง ศิรประภา เพช็รนิล
35 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ
36 เด็กหญิง สุวมิล แทนรินทร์
37 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ จันทร์ภริมย์
38 เด็กหญิง อารียา คูณโปก
39 เด็กหญิง อิสรา สาลีพวง
40 เด็กหญิง อุบลวรรณ สืบทรัพย์
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ล าดับที่
1 เด็กชาย เกียรตินิวฒัน์ แปน้ปลัด
2 เด็กชาย จักรินทร์ วงษษ์า
3 เด็กชาย ชลันธร โกสุมภ์
4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สวา่งตา
5 เด็กชาย ตรีภพ สมน้อย
6 เด็กชาย ธนวฒัน์ คล้ายสงคราม
7 เด็กชาย ธนารักษ์ จันทร์ค า
8 เด็กชาย ธรีะศักด์ิ นวนนอก
9 เด็กชาย นคร สีหาบตุร
10 เด็กชาย นาคินทร์ ลาดบวัผัน
11 เด็กชาย นาฐวฒัน์ เรืองกัลป์
12 เด็กชาย บญุพเรศ ประยูรหาญ
13 เด็กชาย บญุฤทธิ์ การปลูก
14 เด็กชาย ปริวฒัน์ กวดนอก
15 เด็กชาย พสุิทธิ์ พนูสระน้อย
16 เด็กชาย ภานุวฒัน์ ทิ้งกลาง
17 เด็กชาย ภมูิพฒัน์ ลอมโฮม
18 เด็กชาย ภวูดล วงษธ์รรม
19 เด็กชาย มงคล จงต้ังกลาง
20 เด็กชาย วาที สอนจันทกึ
21 เด็กชาย วฒิุชัย เลียงใสนา
22 เด็กชาย สิทธกิร น าระนะ
23 เด็กชาย อนุวฒัน์ กัมหาวงษ์
24 เด็กชาย อาทร แฝงด่านกลาง
25 เด็กหญิง เจนจิรา ขุนเณร
26 เด็กหญิง จันทมิา จอดนอก
27 เด็กหญิง ธนวรรณ พนัมานิมิตร
28 เด็กหญิง นภาพร สีมี
29 เด็กหญิง นิดานุช ชัยสงค์
30 เด็กหญิง ปาริชาติ ศรีสกุล
31 เด็กหญิง ปยิวรรณ ถินทอง
32 เด็กหญิง พรฤดี บญุหลาย
33 เด็กหญิง ภศัรา ดุจจานุทศัน์
34 เด็กหญิง วงเดือน จันทร์วงศา
35 เด็กหญิง วรวรรณ สุขขาว
36 เด็กหญิง ศุภสิรา ภดิูนดง
37 เด็กหญิง สุทธดิา คาพมิาย
38 เด็กหญิง สุธาสินี เทพค า
39 เด็กหญิง อรัญญา ด้วงชมภู
40
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