
ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

1 4530001 เด็กหญิง วริศยา นิม่งาม

2 4530002 เด็กหญิง ภคอร แกว้สอน

3 4530003 เด็กชาย ณัฐพล ชื่นใจ

4 4530004 เด็กหญิง อภิฐนันท์ การเนตร

5 4530005 เด็กหญิง โยษิตา มีระลึก

6 4530006 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สิทธิชัยรัตน์

7 4530007 เด็กชาย ณฐกร ศุภเนตร

8 4530008 เด็กหญิง ธัญวลัย ทองค า

9 4530009 เด็กชาย กวีนิพนธ์ จนัทร

10 4530010 เด็กหญิง สุธีรา ผลกาญจน์

11 4530011 เด็กชาย กฤตตานน ไทยถานันดร์

12 4530012 เด็กหญิง ณิภวัลย์ อยู่ไพโรจน์

13 4530013 เด็กหญิง นันทิกานต์ กระเป๋าทอง

14 4530014 เด็กหญิง พิมพ์มาฎา เอี่ยมสอาด

15 4530015 เด็กชาย กรภัทร ศัสตุระ

16 4530016 เด็กหญิง กนัติชา ทัดค า

17 4530017 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วรรณชนะ

18 4530018 เด็กชาย ชัยณรงค์ สุพรม

19 4530019 เด็กชาย นิธิกร มากสวาสด์ิ

20 4530020 เด็กชาย นวิน ชาติเวทนันท์

21 4530021 เด็กชาย ปีติ โกมลกวิน

22 4530022 เด็กหญิง ปวิตา พุทธฉาย

23 4530023 เด็กชาย ณัฐนันท์ พรพูน

24 4530024 เด็กหญิง ลภัสวีณ์ ด้วงประพัฒน์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

25 4530025 เด็กหญิง สุจติรา บุตรศรีเเกว้

26 4530026 เด็กหญิง ณปภัช สาขามุละ

27 4530027 เด็กหญิง นัดดา ยงัปรางค์

28 4530028 เด็กชาย ธนกฤต เอี่ยมปราณีต

29 4530029 เด็กหญิง รมณียา เทียมสุวรรณ

30 4530030 เด็กชาย เรวัตน์ เอยีดสุวรรณ

31 4530031 เด็กชาย พันธดนย์ จนัทร์อ าไพ

32 4530032 เด็กหญิง ปัญญดา ศรีจนัทร์

33 4530033 เด็กหญิง อมิตาดา รุ่งฟ้า

34 4530034 เด็กหญิง ปัฐพร ทองมีค่า

35 4530035 เด็กหญิง ดีรชา กลสัตยสมิต

36 4530036 เด็กหญิง รัญชิดา บัวสัมฤทธิ์

37 4530037 เด็กหญิง คุณาภรณ์ ผลสุข

38 4530038 เด็กชาย ภูมิพิภัทร นราศรี

39 4530039 เด็กหญิง เกณิกา จนัทร์เปล่ง

40 4530040 เด็กหญิง จนัทราทิพย์ นิลพยคัฆ์

41 4530041 เด็กหญิง สุรางคนางค์ บุญมา

42 4530042 เด็กชาย นิธิศ ศุจภิานันท์

43 4530043 เด็กชาย กนัตพัฒน์ เชื้อทอง

44 4530044 เด็กหญิง ณิชาภา คลังเอี่ยม

45 4530045 เด็กหญิง ภัทรสุนันท์ กล้าหาญ

46 4530046 เด็กหญิง นนนนันน์ อคัรยศวสุสิน

47 4530047 เด็กหญิง ปริยากร ดิษฐ์นวล

48 4530048 เด็กชาย สาลวิน แซ่ว่าง

49 4530049 เด็กชาย อศิรานุวัฒน์ ยอดยิ่ง

50 4530050 เด็กชาย เนติพงษ์ โคหนองบัว

51 4530051 เด็กหญิง ณภัทร ขม่อาวุธ

52 4530052 เด็กหญิง อารยา สกลุคู

53 4530053 เด็กหญิง พีรดา มูลสาร



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

54 4530054 เด็กหญิง แทนอษุา มาลา

55 4530055 เด็กชาย ประกฤษฏิณั์ท หิรัญประดิษฐกลุ

56 4530056 เด็กชาย จรัิฏฐ์ พงษ์สังข์

57 4530057 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงศาลาศรี

58 4530058 เด็กหญิง อาภัสรา รักษ์หิรัญ

59 4530059 เด็กหญิง กนกนพ แกว้คุ้มภัย

60 4530060 เด็กชาย ธรธร สาข า

61 4530061 เด็กชาย ศัลยพงศ์ พิพัฒน์

62 4530062 เด็กหญิง พิชญา วานิช

63 4530063 เด็กหญิง เพชรลดา คมกฤช

64 4530064 เด็กหญิง ปัญจภรณ์ เกบิสันเทียะ

65 4530065 เด็กชาย จริณัฐ จารุสุขวิเศษ

66 4530066 เด็กชาย นภัสดล พลธานี

67 4530067 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ มีกริิยา

68 4530068 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ด านา

69 4530069 เด็กหญิง ชาลิสา อยู่นันต์

70 4530070 เด็กหญิง น้ าใส ดีพิจารณ์

71 4530071 เด็กหญิง สุจริา สุขสวัสด์ิ

72 4530072 เด็กหญิง อาธิมา พันธ์ศิริ

73 4530073 เด็กชาย จริศักด์ิ บุญมี

74 4530074 เด็กชาย เสาวกจิ เพิ่มผล

75 4530075 เด็กหญิง ปานระพี กาวัลย์

76 4530076 เด็กหญิง วณิชชา โตรัตนคุนต์

77 4530077 เด็กชาย ภควัต บุญแสง

78 4530078 เด็กชาย นันทกร แสนจนัทร์

79 4530079 เด็กชาย ณัฐนนท์ มูลถวิล

80 4530080 เด็กหญิง ณัฐญา มีเเสง

81 4530081 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ปรุงจนัทร์

82 4530082 เด็กหญิง กญัญาพัชร ธนูรัตน์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

83 4530083 เด็กหญิง ภาวิณี เรืองวงษ์

84 4530084 เด็กหญิง ภคมน แกว้วิเศษ

85 4530085 เด็กหญิง จริาพร กายชาติ

86 4530086 เด็กชาย ปัณณ์โณ จนัทรเสวตนันต์

87 4530087 เด็กหญิง กลัยกร จงเกาะกลาง

88 4530088 เด็กชาย ชนรรทนะ จริะวัฒนานันท์

89 4530089 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ อนิมะตูม

90 4530090 เด็กหญิง ณิชชา เถาวัลย์

91 4530091 เด็กหญิง สิตางศ์ุรักษ์ บุญพันธ์

92 4530092 เด็กหญิง เมรินทร์ ออบรีย์

93 4530093 เด็กชาย วรพงศ์ เจมิขนุทด

94 4530094 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ไทยแปลก

95 4530095 เด็กชาย ธีรภัทร เลิศเกยีรติรัชตะ

96 4530096 เด็กชาย สรายธุ กจิเฉลิม

97 4530097 เด็กชาย ชาญนภัส นิละกจิ

98 4530098 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แพงค าไหล

99 4530099 เด็กชาย ปรัชญา พึ่งเถื่อน

100 4530100 เด็กชาย ภานุสรณ์ สวนสมบูรณ์

101 4530102 เด็กหญิง จรัิชยา โสภา

102 4530103 เด็กชาย ชวนันท์ จ ารัสเศรณี

103 4530104 เด็กชาย ธรรมรส สานเสนา

104 4530105 เด็กชาย รัชพล ล้ีรัตนา

105 4530106 เด็กชาย ปรวีร์ บูรพา

106 4530107 เด็กชาย ศิรวุฒิ สองสูงเนิน

107 4530108 เด็กหญิง ดากานดา แกว้แดง

108 4530110 เด็กชาย นิพนธ์ เผ่ากุ่ม

109 4530111 เด็กชาย จติตภัส ลาหมุน

110 4530112 เด็กชาย กณัณพงศ์ มาดล

111 4530113 เด็กชาย กอ้งภพ จ าปานิล
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112 4530114 เด็กชาย ภูวเดช พรมเอยีด

113 4530115 เด็กชาย จกัรกฤศ เพ็ชรงาม

114 4530116 เด็กหญิง ธมลวรรณ นันตะระ

115 4530117 เด็กชาย พลพิชญะ พลรัฐธนาสิทธิ์

116 4530118 เด็กหญิง พรชนัน บุญหวัง

117 4530119 เด็กชาย อธิชาติ ไตรผล

118 4530120 เด็กชาย พงษ์ศธร ศรีีวนารัตน์

119 4530121 เด็กชาย ศิวกร ค าข า

120 4530122 เด็กหญิง เบญญาภา ตันตราชัย

121 4530123 เด็กชาย ธนบดี อนิประเสริฐ

122 4530124 เด็กชาย ปิยพัฒน์ อนิทรียส์ถาพร

123 4530125 เด็กชาย คฑาวุธ รอดสุข

124 4530126 เด็กชาย ธนบดี ผลวัชนะ

125 4530127 เด็กหญิง กณัฑ์ญภัสร์ จ าปาศิลป์

126 4530128 เด็กชาย แทนไท ขวัญดี

127 4530129 เด็กหญิง ซายาคะ ซะคะโมโตะ

128 4530130 เด็กชาย พงศกร อนิทประเสริฐ

129 4530131 เด็กหญิง พิชญานันท์ จนัทร์ทรงกรด

130 4530132 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยโคตร

131 4530133 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พูลสวัสด์ิ

132 4530134 เด็กหญิง นันท์นลิน ทองประไพพักตร์

133 4530135 เด็กหญิง ญาดา สุดดี

134 4530136 เด็กหญิง สาริศา ธรรมรัชสุนทร

135 4530137 เด็กหญิง นันท์นลิน ชอนบุรี

136 4530138 เด็กหญิง นิชานันท์ แสนสร้อย

137 4530139 เด็กหญิง กญัญาณัฐ เพชรแสน

138 4530140 เด็กชาย ธนพัฒน์ เชี่ยวชาญ

139 4530141 เด็กหญิง วริศรา ออ่นบัว

140 4530142 เด็กชาย ธนวิชญ์ ทรงพร
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141 4530143 เด็กชาย อสิราวุฒิ สาสังข์

142 4530144 เด็กชาย พัฒนพงศ์ เดชา

143 4530145 เด็กชาย ณัชกฤตย์ พุฒซ้อน

144 4530146 เด็กชาย เคน เพชรมาก

145 4530147 เด็กหญิง ณาณิศา หนูรววณะ

146 4530148 เด็กหญิง เมธาวดี อศัวถาวร

147 4530149 เด็กหญิง ศิริฉตัร สืบสีสุข

148 4530150 เด็กหญิง ณัฏฐิกา โพธิพันธุ์

149 4530151 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ใจกว้าง

150 4530152 เด็กหญิง ณัฐริกา ขดัศรี

151 4530153 เด็กหญิง สุวรญดา โฆษีขจพีัฒน์

152 4530154 เด็กชาย พชร หอมรส

153 4530155 เด็กชาย อนุชา แซ่เล้า

154 4530156 เด็กชาย อาทิตย์ มีตระกลู

155 4530157 เด็กชาย ธนพล ห้องส าเริง

156 4530158 เด็กชาย ณัฐชนน บุตรงาม

157 4530159 เด็กชาย ภูเพชร ภูถี่ถว้น

158 4530160 เด็กชาย แทนคุณ พิมพา

159 4530161 เด็กหญิง พราวแพรว ออ่นตาแสง

160 4530162 เด็กชาย ณัฐภัทร แซ่ตัน

161 4530163 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ธูปบูชา

162 4530164 เด็กชาย ธาวิน ศรีวิชัย

163 4530165 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ ฉ่ าค า

164 4530166 เด็กชาย อทิธิกร เพ็งศรี

165 4530167 เด็กหญิง ธญนันท์ ณ ป้อมเพ็ชร

166 4530168 เด็กชาย ณัฐภณ บุญพิมพ์

167 4530169 เด็กหญิง ณณิชรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา

168 4530170 เด็กหญิง สุพิชชา สมพงษ์

169 4530171 เด็กหญิง มายาดา แววแกว้
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170 4530172 เด็กหญิง นภสร ทัดค า

171 4530174 เด็กชาย จริกร ดีวาจา

172 4530175 เด็กชาย มงคลธรรม ทองค า

173 4530176 เด็กหญิง ไปรยา พฤกษ์ปัญญากลุ

174 4530177 เด็กหญิง พจนศิรินทร์ แท่นแกว้

175 4530178 เด็กหญิง กญัญาพัชร พงษ์จนิดา

176 4530179 เด็กหญิง กนกวลี โสวรรณะ

177 4530181 เด็กชาย นิธิกร คล้ามกล่ัน

178 4530182 เด็กหญิง กญัญาภัค พงษ์จนิดา

179 4530183 เด็กหญิง อนิทุอร ต้ังจติเจริญกจิ

180 4530184 เด็กหญิง ฐานนัน นามศิริ

181 4530185 เด็กหญิง พิชชาอร สินจรูญศักด์ิ

182 4530186 เด็กชาย ณพงศ์ภูชิชญ์ กติติกรวรชาติ

183 4530187 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แขเกษม

184 4530188 เด็กชาย ปิยบุตร ตติยะจนิดา

185 4530189 เด็กหญิง ลักษิกา โคตสมบัติ

186 4530190 เด็กหญิง วรางคณา โกษา

187 4530191 เด็กชาย ชลที เตรียมลิขติกลุ

188 4530192 เด็กชาย ปภาวิน พุทธพงษ์

189 4530193 เด็กชาย เนติพงษ์ บุญจนัทร์

190 4530194 เด็กหญิง เบญญาภา ทองมา

191 4530195 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ ลักษณะยิ่งยง

192 4530196 เด็กหญิง พิชญาภา จนิเขตต์กรณ์

193 4530197 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ อนิทบุตร

194 4530198 เด็กหญิง ปวริศา เติมทานาม

195 4530199 เด็กหญิง พิลาศลักษณ์ บุญเต็ม

196 4530200 เด็กชาย ศุภกจิ ธรรมมะ

197 4530201 เด็กชาย ณดิศกล ณ ล าปาง

198 4530202 เด็กหญิง อญัชิสา แผนน้อย



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

199 4530203 เด็กชาย นันทชิต ส่งแสง

200 4530204 เด็กหญิง ญาณิศา โล่ห์ป้อง

201 4530205 เด็กชาย ชยณัฐ เขง้นุเคราะห์

202 4530206 เด็กชาย คณิศร ผ่องอ าไพ

203 4530207 เด็กชาย พงศ์นริศย์ พิริยพล

204 4530208 เด็กชาย สรวิศ ชัยภักดี

205 4530209 เด็กหญิง บุษกร กล่ินจู

206 4530210 เด็กหญิง สุพินญาย์ ดวงเงิน

207 4530212 เด็กหญิง โสรญา แสงอรุณๆ

208 4530213 เด็กหญิง ปุณยวีร์ จติคุ้ม

209 4530214 เด็กชาย กติติวินท์ เหลวกลู

210 4530215 เด็กหญิง เนือ้ทอง ทองบรรจบ

211 4530221 เด็กชาย ณัฐกติต์ิ แกว้มณี

212 4530222 เด็กชาย ธีรภาพ รามฤทธิ์

213 4530223 เด็กหญิง อศิริยาพร ล้ิมประดิษฐ์

214 4530224 เด็กหญิง กรรณิการ์ สีระมัด

215 4530225 เด็กชาย คณินท์ ทิราชีพ

216 4530226 เด็กหญิง ณัฏฐ์ษนิดา ไทยหัตถกจิ

217 4530227 เด็กชาย ชัยชนะ สอดโคกสูง

218 4530228 เด็กหญิง สิริวรรณ วงค์กล่อม

219 4530229 เด็กชาย จรีศักด์ิ สิงห์ครุธ

220 4530230 เด็กหญิง อคิราภ์ พาที

221 4530231 เด็กชาย อาทิตย์ กาญจนศรี

222 4530232 เด็กชาย นัยกร รุ่งเรือง

223 4530233 เด็กชาย ไชยพศ จนัทร์โชติ

224 4530234 เด็กหญิง ณิชารีย์ ศรีโยราช

225 4530235 เด็กหญิง ศุภศศิน ภูปานทอง

226 4530236 เด็กหญิง ธัญธร เขยีนภักดี

227 4530237 เด็กหญิง ปิน่มุก เปรมบุญ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

228 4530238 เด็กชาย รัฐศรัณย์ เอื้อสุวรรณา

229 4530239 เด็กหญิง ชลธิชา รินไธสงค์

230 4530240 เด็กหญิง สุพัตรา ดาราพงษ์

231 4530241 เด็กหญิง มอลตา ทัชธาดา

232 4530242 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ม่วงปรางนา

233 4530243 เด็กหญิง บุณยวรีย์ วัลลพรสิทธิ์

234 4530244 เด็กชาย วงศกร ชมชื่น

235 4530245 เด็กชาย ณกรณ์ ชัยรัตน์

236 4530246 เด็กหญิง ไอลดา ยี่ค้ิว

237 4530247 เด็กชาย สุธี สุวัฒนากลูกจิ

238 4530249 เด็กชาย เอกลักษณ์ ฐานสมบัติ

239 4530251 เด็กชาย ภพสุข สุขมี

240 4530252 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เรืองเดชกรณ์

241 4530253 เด็กชาย สิรภัทร ศรีคง

242 4530257 เด็กชาย คุณานนท์ พลโยราช

243 4530258 เด็กหญิง อมลรดา ต้ังใจพิทักษ์

244 4530259 เด็กหญิง ปนัดดา วันทองสังข์

245 4530260 เด็กชาย พิพัฒน์พล มีใจมัน่เดชา

246 4530261 เด็กชาย ภควันต์ หนองคาย

247 4530262 เด็กหญิง ศศิกานต์ ดิษถาวร

248 4530263 เด็กชาย พรรษกร นาคเจริญ

249 4530264 เด็กชาย ณภัทร กล่ าน้อย

250 4530265 เด็กชาย เจษฎา ดอกไม้งาม

251 4530266 เด็กชาย สุรยทุธ์ พงษ์สุจติ

252 4530267 เด็กหญิง พัทธีรา แชร์ศรี

253 4530268 เด็กหญิง ธัญรดี เปีย่มสิน

254 4530269 เด็กหญิง สุพัตรา พะพิลม

255 4530270 เด็กชาย กอ้งปรมินทร์ นาพัวพัฒนา

256 4530271 เด็กหญิง ชญานิศ ไทยกลาง



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

257 4530273 เด็กชาย ศาสตราวุธ ศรประไพ

258 4530274 เด็กชาย เวฬุวัน เเกว้ทอง

259 4530275 เด็กหญิง กิ่งกมล ไทยประสงค์

260 4530276 เด็กชาย ต้นรัก อร่ามศรี

261 4530277 เด็กหญิง พิชชาภา ศรีจนัทร์

262 4530278 เด็กชาย วชิรญาณ์ ทาสะโก

263 4530279 เด็กหญิง พิชชานันท์ ศรีจนัทร์

264 4530281 เด็กหญิง ขวัญฉตัร นุชหรี

265 4530282 เด็กหญิง ณัฐรัมภา มหายศนันท์

266 4530283 เด็กหญิง จริติกาญจน์ นามธรรม

267 4530284 เด็กชาย ณฐกร จนัทร์กล่ัน

268 4530285 เด็กชาย มนตรี ทับแฟง

269 4530286 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ศรีแสงจนัทร์

270 4530287 เด็กชาย กอ้งกดิากร สายโสธร

271 4530288 เด็กชาย สรวิชญ์ ค ารินทร์

272 4530289 เด็กชาย กวียา ศรีอนุรักษ์

273 4530291 เด็กหญิง ปรายฟ้า คนล้ า

274 4530294 เด็กหญิง ณัชคริษฐา พันธุมี

275 4530295 เด็กชาย สรยทุธ์ สีลาดเลา

276 4530296 เด็กหญิง ปิยาพร ออ่นตา

277 4530297 เด็กหญิง พรสุดา ตรีบุบผา

278 4530298 เด็กชาย เมธัส ศรีโพธิ์ทอง

279 4530300 เด็กหญิง กมลมาดา เลาดา

280 4530301 เด็กชาย ภูมินทร์ ปรีดีวงศ์

281 4530305 เด็กหญิง เมธปรียา เพื่อนฝูง

282 4530306 เด็กชาย ชวโรจน์ แป้นสด

283 4530308 เด็กหญิง พชร วิสุทธิชาติ

284 4530310 เด็กหญิง ปิยพร สุขรมย์

285 4530312 เด็กหญิง สุรัตนาวี ศีละพันธ์



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำชือ่ ชือ่ นำมสกุล

286 4530313 เด็กหญิง ชญาภา เพชรรัตน์

287 4530314 เด็กหญิง นันทชา สรรพยะกะระ

288 4530315 เด็กชาย วิรัลพัชร เมืองโคตร

289 4530316 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สิทธินาม

290 4530317 เด็กชาย ตุลา เขยีนชัยภูมิ


