
ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล
1 36740 เด็กชาย กรภัทร์ ปทุมพร
2 36741 เด็กชาย กิตติคุณ ศรีเฮือง
3 36742 เด็กชาย จิตติกร ไชยเกตุ
4 36743 เด็กชาย ณัฏฐากร สวนนอก
5 36744 เด็กชาย ทัพเทพ สอนจันดา
6 36745 เด็กชาย นันทภพ บุณยกรกิตติ
7 36746 เด็กชาย ปฏิพล เอกศิริ
8 36747 เด็กชาย ปัณณ์พัฒน์ ภูมิชูชิต
9 36748 เด็กชาย พสิษฐ์ ศรีสุพัฒน์
10 36749 เด็กชาย วรกานต์ ปะมาระเต
11 36750 เด็กชาย สหโชค ปิดสายะ
12 36751 เด็กชาย สิรวิชญ์ วันดี
13 36752 เด็กหญิง กัญญ์รพี จินดามัย
14 36753 เด็กหญิง ขวัญชนก พลเสน
15 36754 เด็กหญิง คณิฐาพัชร ปฎิยัตต์โยธิน
16 36755 เด็กหญิง จิรประภา รินทะลึก
17 36756 เด็กหญิง จิรพัฒน์ ปักเขตานัง
18 36757 เด็กหญิง ชนัญชิดา โยวะ
19 36758 เด็กหญิง ทิพย์ประภา ดงเทียมสี
20 36759 เด็กหญิง ธนภรณ์ พันสี
21 36760 เด็กหญิง ธนัชชา แสนฝ้ัน
22 36761 เด็กหญิง นภัสสรา ล้ิมเบญจทรัพย์
23 36762 เด็กหญิง บุณยาพร รามสีดา
24 36763 เด็กหญิง ปรีชญาน์ ศรีวิธรรม
25 36764 เด็กหญิง ปัณณพร โคตรธาดา
26 36765 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ปักสังคะเนย์
27 36766 เด็กหญิง พรชนิตว์ แก้วภา
28 36767 เด็กหญิง พรรณภัทร อุปนันท์
29 36768 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปาปะเข
30 36769 เด็กหญิง มานิตา สุวรรณเก
31 36770 เด็กหญิง วศุมล แก้วชะนะ
32 36771 เด็กหญิง วินันต์ดา เช่ือนิจ
33 36772 เด็กหญิง ศิริขวัญ ปริตวา
34 36773 เด็กหญิง ศุภิสรา ดีแดง
35 36774 เด็กหญิง อมลธีรา ม่วงแมน
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ท่ี เลประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล
1 36775 เด็กชาย จิรกิตต์ ภูจอมคา
2 36776 เด็กชาย ณัฏฐชัย ผลสง่า
3 36777 เด็กชาย ณัฐภัทร จอมศรีกระยอม
4 36778 เด็กชาย ทีราธร โนดไธสง
5 36779 เด็กชาย ธีรชิต สุทธิบาก
6 36780 เด็กชาย นฤภู ประทุมเพชร
7 36781 เด็กชาย ปิยวัฒน์ วัฒนราช
8 36782 เด็กชาย พันธ์ุพิสุทธ์ิ นิลดวง
9 36783 เด็กชาย ศุภกร นามพิลา
10 36784 เด็กชาย เศรษฐบุตร วารีหล่ัง
11 36785 เด็กชาย สรวิชญ์ พิมสอน
12 36786 เด็กชาย สิริ เศษรินทร์
13 36787 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ เฮียงเห่ีย
14 36788 เด็กหญิง กฤตพร เสนามาตย์
15 36789 เด็กหญิง กวินธิดา เกิดเกตุ
16 36790 เด็กหญิง กัญญ์ณัฐฐา ชมมาก
17 36791 เด็กหญิง กัญญาพัชร น้อยเมล์
18 36792 เด็กหญิง ญาณิศา สอนเสนา
19 36793 เด็กหญิง ณฐมน หล่ี
20 36794 เด็กหญิง ณิชาภัทร ราชแก้ว
21 36795 เด็กหญิง ธนพร ปินะถา
22 36796 เด็กหญิง ธารารัตน์ พรมหากุล
23 36797 เด็กหญิง ปุณยนุช โสวันนา
24 36798 เด็กหญิง พรรณวี ศรีวันค า
25 36799 เด็กหญิง พัฑฒิดา สีเมืองช้าง
26 36800 เด็กหญิง รัตน์ระดาภรณ์ ปัสสูงเนิน
27 36801 เด็กหญิง วริศรา ยางสา
28 36802 เด็กหญิง ศิริกัลลญา มนตรี
29 36803 เด็กหญิง ศิริภัฎชา ศิริเสาร์
30 36804 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ ม่วงศรี
31 36805 เด็กหญิง สิริลักษณ์ เพชรเอ่ียม
32 36806 เด็กหญิง สุภัสสร เนาวโรจน์
33 36807 เด็กหญิง สุภัสสรา ตาปราบ
34 36808 เด็กหญิง อภิชญา อินทร์ชู
35 36809 เด็กหญิง อินทุอร ก้องเสียง
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 36810 เด็กชาย กฤษณกันฑ์ วงษาปัดนา
2 36811 เด็กชาย กฤษณะ พาละเอน
3 36812 เด็กชาย กิตต์ิธเนศ มิลินโชติพัทธ์
4 36813 เด็กชาย กิตติภพ ปะนันโต
5 36814 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แสงเกตุ
6 36815 เด็กชาย ธีรศานต์ ปองไว้
7 36816 เด็กชาย นรฤทธ์ิ สมสะกีสิทธ์ิ
8 36817 เด็กชาย ปัญณวิทย์ พัฒอําพันธ์
9 36818 เด็กชาย ปุนณกันต์ ชัยภูมิ
10 36819 เด็กชาย พัทรพล สาโก
11 36820 เด็กชาย วชิรวิทย์ โยทัยเที่ยง
12 36821 เด็กชาย วิรุฬห์ โพธ์ิเกตุ
13 36822 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เหล่าสิทธ์ิ
14 36823 เด็กหญิง กรวี หิดธิชาด
15 36824 เด็กหญิง กวินธิดา มูลวิไล
16 36825 เด็กหญิง กัญญาพัชร เตียรณาธร
17 36826 เด็กหญิง กุลจิรา เหมือนสิงห์
18 36827 เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุราช
19 36828 เด็กหญิง เขมิสรา ดงเทียมศรี
20 36829 เด็กหญิง จรรยาพร จิตราพิเนตร
21 36830 เด็กหญิง จันวิพา ประมาคะมา
22 36831 เด็กหญิง จิราภรณ์ มูลต้น
23 36832 เด็กหญิง ชนกนาถ อบภิรมย์
24 36833 เด็กหญิง ชนาภา มอญบุดดา
25 36834 เด็กหญิง ชลดา วงศ์อนันท์
26 36835 เด็กหญิง ณัฐณิชา กันหารัตน์
27 36836 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ บุญละคร
28 36837 เด็กหญิง ธารธารา สนทนาวงษ์
29 36838 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยบัง
30 36839 เด็กหญิง ป่ินนารี พรมจักร์
31 36840 เด็กหญิง พิมพรพา พลหาญ
32 36841 เด็กหญิง ลักษิกา อินทร์กานอน
33 36842 เด็กหญิง วรรธนันท์ สาระกุล
34 36843 เด็กหญิง วริศรา ปัตตานัง
35 36844 เด็กหญิง ศศิกานต์ ด่อนแผ้ว
36 36845 เด็กหญิง สร้อยศิริวรรณ สร้อยโพธ์ิ
37 36846 เด็กหญิง สิริกัลยา จอมประมาณ
38 36847 เด็กหญิง อรอุมา หาฉวี
39 36848 เด็กหญิง อรุณยุภา แก้วภา
40 36849 เด็กหญิง อุษณีย์ นามปะเส

ชื่อ-นามสกุล
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 36850 เด็กชาย กมล โพธ์ิจักร
2 36851 เด็กชาย กันสิปะ ละช่ัว
3 36852 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ ปะระทัง
4 36853 เด็กชาย ชวัชกร สูงสุด
5 36854 เด็กชาย ชินภัทร ทอนเสาร์
6 36855 เด็กชาย ณัฐชนนท์ บุบผา
7 36856 เด็กชาย เดือนสิบ วงษ์สาโรจน์
8 36857 เด็กชาย ธนากรชัย ศรีบุตดา
9 36858 เด็กชาย ธีรภัทร หลาบมาลา
10 36859 เด็กชาย นพคุณ จุปะมัตตัง
11 36860 เด็กชาย นพรุจ แน่นดี
12 36861 เด็กชาย ปธานิน แสงสาร
13 36862 เด็กชาย เปรม มูลวันดี
14 36863 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปะนัดเท
15 36864 เด็กชาย วีรศักด์ิ สุทธิเจริญ
16 36865 เด็กชาย สวภัทร์ ปาปะขา
17 36866 เด็กชาย สุกลวัฒน์ ม่วงทํา
18 36867 เด็กชาย อธิศนนท์ จ้อยนุแสง
19 36868 เด็กหญิง กาญจนาภรณ์ ปะรินทร
20 36869 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ปทุมพร
21 36870 เด็กหญิง ชรินรัตน์ สิมรัมย์
22 36871 เด็กหญิง ชลธิชา สืบสิงห์
23 36872 เด็กหญิง ชลิดา กงจันดา
24 36873 เด็กหญิง ญาณิศา สิทธิเขต
25 36874 เด็กหญิง ฐิติกานต์ บัวรัตน์
26 36875 เด็กหญิง ณุภัทรณีย์ อารยสมโพธ์ิ
27 36876 เด็กหญิง ธนพร คัดทะจนัทร์
28 36877 เด็กหญิง ปัณชญา ประทุมแสง
29 36878 เด็กหญิง พลอยรุ้ง แซ่ต้ัง
30 36879 เด็กหญิง พิชญธิดา มะลาศรี
31 36880 เด็กหญิง มีนา มุกดา
32 36881 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ เที่ยงกินรี
33 36882 เด็กหญิง ลักขณา อินเป้ง
34 36883 เด็กหญิง วนิชภรณ์ ทองอํ่า
35 36884 เด็กหญิง วริศรา สีแก้ว
36 36885 เด็กหญิง วารีนิธิ ชาฤทธ์ิ
37 36886 เด็กหญิง ศรัญญา เนื่องวงษา
38 36887 เด็กหญิง สิธิดาภา เทเวลา
39 36888 เด็กหญิง สุธาสิณี เอ่ียมสําอางค์
40 36889 เด็กหญิง เหมือนฝัน แสงสุวรรณ
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 36890 เด็กชาย กฤษณพล การะน้อย
2 36891 เด็กชาย จิรเดช วรศิริ
3 36892 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บุตรสาธรรม
4 36893 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สมอหอม
5 36894 เด็กชาย ดุษฎี อินทร์ไชย
6 36895 เด็กชาย ธนดล แก้วสูงเนิน
7 36896 เด็กชาย นันทภพ ชัยจันดา
8 36897 เด็กชาย นิติธร ทอนเสาร์
9 36898 เด็กชาย พงศกร ไชยรินทร์
10 36899 เด็กชาย พงษ์วิศิษฎ์ิ แก้วกาหลง
11 36900 เด็กชาย พัชรพล ปุลําพะเว
12 36901 เด็กชาย พัสกร ศรีสว่าง
13 36902 เด็กชาย วรภพ ป้อมประกาย
14 36903 เด็กชาย สุริยาวุธ อายุวัฒน์
15 36904 เด็กหญิง กรญาดา หลักคําพันธ์
16 36905 เด็กหญิง กรรณิกา ปิตตะกะ
17 36906 เด็กหญิง กัลยกร ปะวะศรี
18 36907 เด็กหญิง เกศรินทร์ โพธิราช
19 36908 เด็กหญิง จุฑารัตน์ อีมจาด
20 36909 เด็กหญิง ชนัญธิดา ภูมิสถาน
21 36910 เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วจวนตา
22 36911 เด็กหญิง ชลลดา บุพตา
23 36912 เด็กหญิง ณัชกานต์ พวงนาค
24 36913 เด็กหญิง ณิชานันท์ จูมเกตุ
25 36914 เด็กหญิง ธัญพิชชา เลตาก
26 36915 เด็กหญิง นิชากร มะโนสัย
27 36916 เด็กหญิง ปภาวรินท์ หงษ์ประสิทธ์ิ
28 36917 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พินพาท
29 36918 เด็กหญิง พิมพ์ภูรี เทศสมบูรณ์
30 36919 เด็กหญิง พุทธิดา พันโยศรี
31 36920 เด็กหญิง แพรวา สารบาล
32 36921 เด็กหญิง ลักษิกา โกมลวนิช
33 36922 เด็กหญิง วรรณรัตน์ เอมโอษฐ์
34 36923 เด็กหญิง วิกาญดา วิโรง
35 36924 เด็กหญิง ศิริยา ประกอบแก้ว
36 36925 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ผายแก้ว
37 36926 เด็กหญิง สุนันทินี ชินชาด
38 36927 เด็กหญิง อริศรา บาริศรี
39 36928 เด็กหญิง อลิชา อรรถวรวินิจ
40 36929 เด็กหญิง อัญชิสา รอดเทศ
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 36930 เด็กชาย ถิรวัฒน์ หัดดล
2 36931 เด็กชาย แทนคุณ วรรณปะกา
3 36932 เด็กชาย ธนกฤต สุทธิเภท
4 36933 เด็กชาย วชิรวิทย์ พินิจธนสาร
5 36934 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ บัวรัตน์
6 36935 เด็กชาย อัศฎาวุธ ปะสังคะเต
7 36936 เด็กชาย อาชาวิน คุณพิพัต
8 36937 เด็กหญิง กังสดาลณ์ เขียวโพธ์ิ
9 36938 เด็กหญิง กัญญรัตน์ วัคไธสงค์
10 36939 เด็กหญิง คีตภัทร ศรีชาด
11 36940 เด็กหญิง จรรยาพร ประสีระเตสัง
12 36941 เด็กหญิง จันทิมา แผนสุพรรณ
13 36942 เด็กหญิง ชมภูนุช โพธ์ิสว่าง
14 36943 เด็กหญิง ชไมพร ทะวะวัง
15 36944 เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ สิงห์โต
16 36945 เด็กหญิง ณัฐณิชาช์ ฤทธาโย
17 36946 เด็กหญิง ทิภาพร ภูมาศ
18 36947 เด็กหญิง ธันวรัตน์ บุญสิทธ์ิ
19 36948 เด็กหญิง นลินทิพย์ สมศรี
20 36949 เด็กหญิง นันท์นภัส ปาปะขัง
21 36950 เด็กหญิง บัญฑิตา แก้วภา
22 36951 เด็กหญิง บุศรินทร์ หัดที
23 36952 เด็กหญิง เบญญาภา พาลเหนือ
24 36953 เด็กหญิง ปณิดา ปะติกัง
25 36954 เด็กหญิง ปัณฑิตา พิมพล
26 36955 เด็กหญิง พรชิตา อนุชาติ
27 36956 เด็กหญิง พิชชาพร เกษอ่อน
28 36957 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ ปัตตังโข
29 36958 เด็กหญิง ฟ้าใส ปะนาโต
30 36959 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีบุญเรือง
31 36960 เด็กหญิง ภัทรวี ชะโร
32 36961 เด็กหญิง ภานุชนาถ ชาวพงษ์
33 36962 เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีชะนะ
34 36963 เด็กหญิง เมธาวี กล้าหาญ
35 36964 เด็กหญิง รัชฎา ปาสานะตา
36 36965 เด็กหญิง ศรสวรรค์ นีรขันธ์
37 36966 เด็กหญิง ศศิชา ปทุมพร
38 36967 เด็กหญิง สรัลชนา ชํานาญ
39 36968 เด็กหญิง อนัญพร แสนทรัพย์
40 36969 เด็กหญิง อภิชญา สระแก้ว

บัญชีรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชื่อ-นามสกุล



ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 36970 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ปัดตาลาคะ
2 36971 เด็กชาย ธนพนธ์ สุทธิเภท
3 36972 เด็กชาย ธัญธร พฤทธ์ิธนังกุล
4 36973 เด็กชาย ธาวิน วังสงคราม
5 36974 เด็กชาย นิลกาญ พลประถม
6 36975 เด็กชาย บุริศร์ เหล่าคุณ
7 36976 เด็กชาย ปิยพิตต์ แคนดา
8 36977 เด็กชาย พีระวุฒิ ไซยวงษา
9 36978 เด็กชาย วงศกร ศรีเทพ
10 36979 เด็กชาย วงศกร สอนนอก
11 36980 เด็กชาย วชิรวิทย์ ชิณมาต
12 36981 เด็กชาย สิรภัทร ภูดวงจิตร์
13 36982 เด็กชาย สุธิพงษ์ แก้วอนันต์
14 36983 เด็กชาย อนุพงษ์ แสนศิลา
15 36984 เด็กหญิง กนกพร พรเพชร
16 36985 เด็กหญิง กมลชนก มีม้วน
17 36986 เด็กหญิง กมลวรรณ สินก่ิง
18 36987 เด็กหญิง กัลยานุตถ์ แสงกุดเรือ
19 36988 เด็กหญิง จงกลรัตน์ สมนัส
20 36989 เด็กหญิง จิรัชยา ไปวันเสาร์
21 36990 เด็กหญิง ชญาดา นาถสิทธ์ิ
22 36991 เด็กหญิง ชติการต์ สีลาวุธ
23 36992 เด็กหญิง ชัญชนก สุทธิประภา
24 36993 เด็กหญิง นริศรา ปะนันโต
25 36994 เด็กหญิง นุชวรา วิลาจันทร์
26 36995 เด็กหญิง ปิยธิดา ปะระทัง
27 36996 เด็กหญิง ปุณญพัชร เลิศรัตน์
28 36997 เด็กหญิง พัทธราพร ชาวหนอง
29 36998 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เทียกทอง
30 36999 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุญศรีทุม
31 37000 เด็กหญิง พิมอัปสร ปักโคทานัง
32 37001 เด็กหญิง ภัทรธิดา สีหาบุญทอง
33 37002 เด็กหญิง รัตนภรณ์ เคนบ้านเป้า
34 37003 เด็กหญิง วรัญญา ด้วงนวม
35 37004 เด็กหญิง สุกัญญา กุลโชติ
36 37005 เด็กหญิง สุกัญญา ชารีวัน
37 37006 เด็กหญิง สุภัคพร บุญบาล
38 37007 เด็กหญิง อรปรียา บุพเต
39 37008 เด็กหญิง อรวรา ไวมงคุณ
40 37009 เด็กหญิง อาทิตยา จอมศรีกระยอม
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37010 เด็กชาย ชนาธิป มุงปุก
2 37011 เด็กชาย ณัฐดนัย แจ่มใส
3 37012 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ อุปนิตย์
4 37013 เด็กชาย ธนกฤต ศรีพิษ
5 37014 เด็กชาย ธนกฤต เปรมนาค
6 37015 เด็กชาย ธีรภพ กุมชาด
7 37016 เด็กชาย ปภังกร แก้วธานี
8 37017 เด็กชาย ปิยทัศน์ จุนนาง
9 37018 เด็กชาย เพชรศิวะ จําปาเกตุ
10 37019 เด็กชาย ภูบดี ต้นงาม
11 37020 เด็กชาย ยุทธนา อัตเนย์
12 37021 เด็กชาย รักชาติ บุญหล้า
13 37022 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ภักดี
14 37023 เด็กชาย รัฐภูมิ ตรีศนูย์
15 37024 เด็กชาย วชิรวิทย์ ไชยคุณ
16 37025 เด็กหญิง กวินตรา มาระตา
17 37026 เด็กหญิง กวิสรา ดงเรืองศรี
18 37027 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พลเยี่ยม
19 37028 เด็กหญิง กัญนิชฐ์ชา ปุลา
20 37029 เด็กหญิง ขวัญฤทัย บุญแก้ว
21 37030 เด็กหญิง ชญาภัทร ยางนอก
22 37031 เด็กหญิง ชัชฏาภรณ์ มะลาศูนย์
23 37032 เด็กหญิง ฑิฆัมพร รามศรีดา
24 37033 เด็กหญิง ณภัทรวิภา สืบสุนทร
25 37034 เด็กหญิง นิชากร พุทธชาติ
26 37035 เด็กหญิง บุญพินิช ไกรสี
27 37036 เด็กหญิง ปภาดา ศาลางาม
28 37037 เด็กหญิง ปรมินตา แกลว้กล้า
29 37038 เด็กหญิง ปุณยนุช ประสงค์สุข
30 37039 เด็กหญิง พนัญญา โยวะ
31 37040 เด็กหญิง พัชรินทร์ อักษร
32 37041 เด็กหญิง พิมพ์มาดา รชตะนันท์
33 37042 เด็กหญิง ภัทราพร แก้วทองมา
34 37043 เด็กหญิง วาสนา อุปมา
35 37044 เด็กหญิง วิสุทธิพร จําปาโอ้ด
36 37045 เด็กหญิง ศศิวิมล คงแสนแก้ว
37 37046 เด็กหญิง ศุภกานต์ สระแก้ว
38 37047 เด็กหญิง สโรชา โพธ์ิเพชรเล็บ
39 37048 เด็กหญิง อมรกานต์ ไชยโวหาร
40 37049 เด็กหญิง อุมากร กวางประชัน
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37050 เด็กชาย กฤติพงษ์ ดอนบุรมย์
2 37051 เด็กชาย ก่อฤกษ์ หลงชรา
3 37052 เด็กชาย จักรพงษ์ เดชบุรัมย์
4 37053 เด็กชาย ธนกฤต ศรีโสภา
5 37054 เด็กชาย ธนภัทร ปะตังทะโล
6 37055 เด็กชาย ธนภัทร บรรเทา
7 37056 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาวไพร
8 37057 เด็กชาย ธีรภัทร มาตย์สอน
9 37058 เด็กชาย ธีรภัทร ระยับศรี
10 37059 เด็กชาย พีรวัชร์ สืบสุนทร
11 37060 เด็กชาย รัชฏะ มะปะโพธ์ิ
12 37061 เด็กชาย รัฐภูมิ ศรีเมือง
13 37062 เด็กชาย ศิวกร เอ้ืองโสภา
14 37063 เด็กชาย สิทธิชัย วงษ์ดินดํา
15 37064 เด็กชาย สิทธินัน ปักการะโต
16 37065 เด็กหญิง กนกวรรณ ปิตตะกะ
17 37066 เด็กหญิง กฤติมา ประวิสุทธ์ิ
18 37067 เด็กหญิง กัลยาณี ผันอากาศ
19 37068 เด็กหญิง ชลธิชา ไปร่บึง
20 37069 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สมสะกีสิทธ์ิ
21 37070 เด็กหญิง ฐิตินันท์ บัณฑิตเสน
22 37071 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปักกัง
23 37072 เด็กหญิง ณัฐญาฎา ไชยโม
24 37073 เด็กหญิง ตริตราภรณ์ ท้วมแก้ว
25 37074 เด็กหญิง ธัญชนก มูลผาลา
26 37075 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ คงแสนคํา
27 37076 เด็กหญิง บวรรัตน์ การบุญ
28 37077 เด็กหญิง ปริยากร คํามี
29 37078 เด็กหญิง ปิยฉัตร แก้วสุข
30 37079 เด็กหญิง พิชฎาณัฏฐ์ ทิธรรมมา
31 37080 เด็กหญิง พิยดา เหลาชัย
32 37081 เด็กหญิง ภรณ์ธิภา กิลี
33 37082 เด็กหญิง มณัชฐานันตร์ หมู่มาก
34 37083 เด็กหญิง รุจิรัตน์ สุขากาศ
35 37084 เด็กหญิง วรัชยา ประกอบนัน
36 37085 เด็กหญิง วรัญยา ชุมมุง
37 37086 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ดวงประทุม
38 37087 เด็กหญิง ศรินรัตน์ อนุสา
39 37088 เด็กหญิง อรปรียา สังครีต
40 37089 เด็กหญิง อริสา ประทุมแสง
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37090 เด็กชาย กิตติพศ สมชัยยา
2 37091 เด็กชาย จิตติพงศ์ ธิมาศ
3 37092 เด็กชาย ชนพงศ์ วัฒนวิบูลย์กิจ
4 37093 เด็กชาย ทัศนัย ใหมทอง
5 37094 เด็กชาย ธนกร บุตรกาศ
6 37095 เด็กชาย ธนภาค ปักกะสัง
7 37096 เด็กชาย ธนาวัฒน์ สุปติ
8 37097 เด็กชาย ประกาศิษย์ ประกอบแสง
9 37098 เด็กชาย พีระศิลป์ สีกุลา
10 37099 เด็กชาย ลภัส พิจุลย์
11 37100 เด็กชาย วิทูร อยู่สบาย
12 37101 เด็กชาย ศฒพล กระทุ่มขันธ์
13 37102 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เททะสังข์
14 37103 เด็กหญิง กิตต์สิริ บุตะกะ
15 37104 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บุตรศรีภูมิ
16 37105 เด็กหญิง ธนัชพร ยานู
17 37106 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จิตเพ็ง
18 37107 เด็กหญิง ธิมาพร สิงธิมาตย์
19 37108 เด็กหญิง นภัสสร จํารองเพ็ง
20 37109 เด็กหญิง ปวริศา แนวกันยา
21 37110 เด็กหญิง พลอยปภัส ชุมดี
22 37111 เด็กหญิง พลอยพิชชา ย้ิมอยู่
23 37112 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ โชสูงเนิน
24 37113 เด็กหญิง มนัสนันท์ ฤทธิราช
25 37114 เด็กหญิง เมทิตา เตโพธ์ิ
26 37115 เด็กหญิง รวิภา มาลาหอม
27 37116 เด็กหญิง รัตนาพร สมกะยอม
28 37117 เด็กหญิง วรวีร์ ภูผาสุข
29 37118 เด็กหญิง วรัญญา วงษ์อามาตย์
30 37119 เด็กหญิง วาสนา ราชแสง
31 37120 เด็กหญิง ศรัญรัตน์ เสนามาตย์
32 37121 เด็กหญิง ศิรภัสสร เฉลิมรัมย์
33 37122 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ ปะชายะกา
34 37123 เด็กหญิง สุกฤตา มะธิปิใข
35 37124 เด็กหญิง สุทธิดา ภินโญ
36 37125 เด็กหญิง สุนิตา ปะกําแหง
37 37126 เด็กหญิง อรพรรณ จันไทย
38 37127 เด็กหญิง อรรัมภา แสวงศรี
39 37128 เด็กหญิง อัญชิสา ปะวะเข
40 37129 เด็กหญิง อารียา ปริเตสัง
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37130 เด็กชาย เจษฎา จันทิชัย
2 37131 เด็กชาย ฉัตรชัย ศรีรินพงศ์
3 37132 เด็กชาย ชยางกูร กลิ่นอําพันธ์
4 37133 เด็กชาย ฐิติภัทร จันทร์สมร
5 37134 เด็กชาย ธนพัฒน์ แก้วโภคา
6 37135 เด็กชาย ธนพัฒน์ ชุมมุง
7 37136 เด็กชาย ธนภัทร์ ธราธร
8 37137 เด็กชาย ธีรโชติ ไปมา
9 37138 เด็กชาย ปฏิพล สอนแสง
10 37139 เด็กชาย ภัศกร เอกรักษา
11 37140 เด็กชาย วงศกร จําปาโอ้ก
12 37141 เด็กชาย วีรพัฒน์ ชินภักดี
13 37142 เด็กชาย ศิวกร น้อยใย
14 37143 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ปัจจัย
15 37144 เด็กชาย สุธี แสนวัง
16 37145 เด็กชาย อภินราภัทร ปุญยสาร
17 37146 เด็กชาย อาร์ชาวิน ฤทธาโย
18 37147 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีประย่า
19 37148 เด็กหญิง ชลิตา จันทมาตย์
20 37149 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ใจองอาจ
21 37150 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นิราราช
22 37151 เด็กหญิง ณิชาพร เมืองเจริญ
23 37152 เด็กหญิง ทรัพย์ทวี มุกขกัง
24 37153 เด็กหญิง ธนิดา มะธิปิไข
25 37154 เด็กหญิง ธิญาดา บุษบา
26 37155 เด็กหญิง นิรินยา จันดาหัวดง
27 37156 เด็กหญิง นุชรินทร์ รัตบาลรินทร์
28 37157 เด็กหญิง ปริยากร ยมรัตน์
29 37158 เด็กหญิง พนิตพิชา อนุชาติ
30 37159 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา คุณแก้ว
31 37160 เด็กหญิง พิมนภัส สุปะเท
32 37161 เด็กหญิง พิยดา ไปด้วย
33 37162 เด็กหญิง ภานรินทร์ สุปะเทา
34 37163 เด็กหญิง รุ่งนภา คงกระพันธ์
35 37164 เด็กหญิง วรรณวรี เทศวงศ์
36 37165 เด็กหญิง วรัชญาน์ นครศรี
37 37166 เด็กหญิง วราภรณ์ สายชารี
38 37167 เด็กหญิง อธิชา มะโนราช
39 37168 เด็กหญิง อภิสรา วินทะใชย
40 37169 เด็กหญิง อมิตา ปะติตังโข
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37170 เด็กชาย เกียรติเกล้า หงษารัมย์
2 37171 เด็กชาย ฉัตรดนัย ศรีสุก
3 37172 เด็กชาย ชาญณรงค์ คําไลวงค์
4 37173 เด็กชาย เชาวน์สวรรค์ หมู่บ้านม่วง
5 37174 เด็กชาย ธีรภัทร เสนาเสถียร
6 37175 เด็กชาย นัฐพล นาคสอน
7 37176 เด็กชาย บารมี จันทพิมพ์
8 37177 เด็กชาย ปรมินทร์ นามเพ็ง
9 37178 เด็กชาย พงศธร จิรธนวัฒนา
10 37179 เด็กชาย ภูริทัต ปานโต
11 37180 เด็กชาย วัชรพล ศรีมาศ
12 37181 เด็กชาย สกลวัฒน์ ทํานานอก
13 37182 เด็กชาย สุพศิน นามบุรี
14 37183 เด็กชาย อภิชัย วรเชษฐ์
15 37184 เด็กชาย อมรเทพ จันทา
16 37185 เด็กหญิง กรกนก ปะติเท
17 37186 เด็กหญิง ขวัญข้าว สูงเนิน
18 37187 เด็กหญิง ญาณิศา ครองสี
19 37188 เด็กหญิง ณฐพร วิเศษศรี
20 37189 เด็กหญิง ณัฐณิชา พะยุพัด
21 37190 เด็กหญิง ณัฐนันท์ คําจันทร์ดี
22 37191 เด็กหญิง ณิชานันท์ ปะทันจะ
23 37192 เด็กหญิง ธนิสร กํามหาวงษ์
24 37193 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปาปัง
25 37194 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ กาหล
26 37195 เด็กหญิง ธิดากานต์ จอมศรีกระยอม
27 37196 เด็กหญิง นิศารัตน์ เมฆขาว
28 37197 เด็กหญงิ ปภัสสร สุระปรุง
29 37198 เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ สีหาบุตโต
30 37199 เด็กหญิง เปรมยุดา คุณสีขาว
31 37200 เด็กหญิง พรมพร บัวสอน
32 37201 เด็กหญิง พรรษชล ทองโคตร
33 37202 เด็กหญิง พิชามญช์ุ คุรินทร์
34 37203 เด็กหญิง พีระดา ปทุมพร
35 37204 เด็กหญิง มาลิสา ไชยสงเมือง
36 37205 เด็กหญิง ศตพรพรรณ เผือกพันธ์
37 37206 เด็กหญิง ศิชาภัทร ดอนโคตรจันทร์
38 37207 เด็กหญิง สุนิสา โพธ์ิแก้ว
39 37208 เด็กหญิง อมรรัตน์ มาแก้ว
40 37209 เด็กหญิง ไอลดา อินธิสา
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37210 เด็กชาย กริชกร สุวะสาร
2 37211 เด็กชาย กฤษฎา คัดทะจันทร์
3 37212 เด็กชาย จิระศิลป์ โสปะติ
4 37213 เด็กชาย เจษฏาภรณ์ อักษรพิมพ์
5 37214 เด็กชาย เฉลิม ปธิรูปัง
6 37215 เด็กชาย ชนะชล แก้วคําสอน
7 37216 เด็กชาย ชนะพล นนทะเวช
8 37217 เด็กชาย ชลธาร อุปกา
9 37218 เด็กชาย ชวรัช แปลงมาลย์
10 37219 เด็กชาย ณัฐภัทร ปะบัวบาน
11 37220 เด็กชาย นวพล สุนทวงษ์
12 37221 เด็กชาย พงศกร บุปผา
13 37222 เด็กชาย พงศกร ชาวไพร
14 37223 เด็กชาย ภัครพล สีชะนะ
15 37224 เด็กชาย ภานุพงษ์ ศิวพงศ์บัณฑิต
16 37225 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ท้าวบุตร
17 37226 เด็กชาย รัฐศาสตร์ อันตระกูล
18 37227 เด็กชาย วัชโรทัย ชัยบุรี
19 37228 เด็กชาย วีระวุฒิ ปะเทนันตา
20 37229 เด็กชาย ศิรชัช บุญสิทธ์ิ
21 37230 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ หมุยเฮบัว
22 37231 เด็กชาย สหรัฐ วันเว
23 37232 เด็กชาย อภิศักด์ิ ปัดถามา
24 37233 เด็กหญิง กรกมล อันทรีย์
25 37234 เด็กหญิง กัลยา สุหา
26 37235 เด็กหญิง ครองขวัญ นามสมบูรณ์
27 37236 เด็กหญิง จันจิรา วัฒยุ
28 37237 เด็กหญิง ชลดา จันทะแสง
29 37238 เด็กหญิง ชาลิสา ปาปะเต
30 37239 เด็กหญิง ญาฐิติกา บุญศรี
31 37240 เด็กหญิง นารากร ปาปะเพ
32 37241 เด็กหญิง นีรชา ฟอกกลาง
33 37242 เด็กหญิง เบญญาภา กองทอง
34 37243 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มั่งมี
35 37244 เด็กหญิง ปัณณพร มูลทรา
36 37245 เด็กหญิง ภคิณี สีสงนาง
37 37246 เด็กหญิง เยาวพา ปาระจูม
38 37247 เด็กหญิง รติมาพร หงิมกวย
39 37248 เด็กหญิง วารุณีย์ มลามาตย์
40 37249 เด็กหญิง วิชญาดา คําสมัย
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ที่ เลประจําตัว คํานําหน้า
1 37250 เด็กชาย กิตติภณ แก้วกองเครือ
2 37251 เด็กชาย กิตติวงศ์กร สุรินทร์
3 37252 เด็กชาย ขัติยะ กวางประชัน
4 37253 เด็กชาย จิรภัทร จําปาโอ้ก
5 37254 เด็กชาย ชินวุฒิ ธานี
6 37255 เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุราคร
7 37256 เด็กชาย ตุลา ปาปะไพร
8 37257 เด็กชาย ทักษิณ มาลา
9 37258 เด็กชาย เทพพิทักษ์ ชุมภูพงศ์
10 37259 เด็กชาย เทพหัสดิน ปะเพระตา
11 37260 เด็กชาย ธนภัทร มัชปาโต
12 37261 เด็กชาย ธีพันธ์ธรณ์ พรหล่อ
13 37262 เด็กชาย นนทพัฒน์ ปัตตานี
14 37263 เด็กชาย นัทธพงค์ อามาตย์
15 37264 เด็กชาย พงศกร สมพานต์
16 37265 เด็กชาย พงศธร นามวิเศษ
17 37266 เด็กชาย ภานุกร ประกอบกุล
18 37267 เด็กชาย ภานุพัฒน์ โคตรแก้ว
19 37268 เด็กชาย มิลินทกร อันทินทา
20 37269 เด็กชาย วรพรต พลล้ํา
21 37270 เด็กชาย ศตนัยท์ ปิดสาโย
22 37271 เด็กชาย อนุชา สงทะลา
23 37272 เด็กชาย อารักษ์ เวียงคํา
24 37273 เด็กหญิง กชกร ดวงศรี
25 37274 เด็กหญิง ฐิตาพร เป้ียวงศ์
26 37275 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศิลาดี
27 37276 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุราษฎร์
28 37277 เด็กหญิง ทิชานัน ศรีประย่า
29 37278 เด็กหญิง นันทิกานต์ โพธ์ิชัยเลิศ
30 37279 เด็กหญิง ปาลิตา ประกอบกุล
31 37280 เด็กหญิง พัชรินทร์ บัวซุย
32 37281 เด็กหญิง พิชญาภา พรสมุทร
33 37282 เด็กหญิง พีรดา หอมจันทร์
34 37283 เด็กหญิง มาริสา นิทา
35 37284 เด็กหญิง ลลิตา สีหาชาด
36 37285 เด็กหญิง สุธิดา ปะเทนันตา
37 37286 เด็กหญิง สุพิชชาภรณ์ นพพิบูลย์
38 37287 เด็กหญิง สุภัสสรา ภูสังข์
39 37288 เด็กหญิง หฤทัย วัฒนบุตร
40 37289 เด็กหญิง อริสา แสนคําภูมิ
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