
ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15063 เด็กชาย กตัญญู พรม
2 15064 เด็กชาย กรินทร์ ทองสิงห์
3 15065 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ ขันตา
4 15066 เด็กชาย ทศพล สุวรรณมาโจ
5 15067 เด็กชาย ธราโยธนิ ชนะพจน์
6 15068 เด็กชาย พงษพ์สุิทธิ์ เเสนสุพรรณ์
7 15069 เด็กชาย ภคิน สมเกื้อ
8 15070 เด็กชาย ระพภีทัร พนัธกุาง
9 15071 เด็กชาย ศุภณัฐ ฝ่ายพนอม
10 15072 เด็กชาย สถาพร ไชยยา
11 15073 เด็กชาย สุทธภิทัร์ สมวงศ์
12 15074 เด็กชาย อมรรัตน์ สถิตชัย
13 15075 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุตะภกัด์ิ
14 15076 เด็กหญิง กรกาญจน์ พึ่งบญุไพศาล
15 15077 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เขียวค้า
16 15078 เด็กหญิง ข้าวขวญั ราชรามทอง
17 15079 เด็กหญิง จรัสดาว  ราชรามทอง
18 15080 เด็กหญิง จิดาภา วาปี
19 15081 เด็กหญิง จิตรานุช พนัธจ์ี
20 15082 เด็กหญิง ชลธชิา ไม้เมือง
21 15083 เด็กหญิง ชาลิสา สาหสั
22 15084 เด็กหญิง ญาณิศา แพงแสน
23 15085 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สุขยินดี
24 15086 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา ศรีวรสาร
25 15087 เด็กหญิง ณัฐนันท์ โปงทา่
26 15088 เด็กหญิง ณัฐริกา ชนะพจน์
27 15089 เด็กหญิง ณิชาภทัร  เพง็พาทย์
28 15090 เด็กหญิง นิรชร บรุะเนตร
29 15091 เด็กหญิง ปนัดดา ดอนวชิา
30 15092 เด็กหญิง ปวริศา ดวงพฒุ
31 15093 เด็กหญิง ปยินุช สุวรรณ มาโจ
32 15094 เด็กหญิง พรวภิา จ ารักษา
33 15095 เด็กหญิง ฟา้ใส โซ้พลงาม
34 15096 เด็กหญิง ภคัจิรา ค าสมศรี
35 15097 เด็กหญิง ลภสัรดา ไชยลังกา
36 15098 เด็กหญิง ละออรัตน์ สุขแฉล้ม
37 15099 เด็กหญิง ศิริกร ปากดี
38 15100 เด็กหญิง สุกัณญา ใยแย้ม
39 15101 เด็กหญิง อรวรรยา การีชุม
40 15102 เด็กหญิง อรอนงค์ ค าลือ

ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยพิทกัษ์  คิดโสดำ
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15103 เด็กชาย จิตติพฒัน์ สมปญัญา
2 15104 เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงค์ล่าม
3 15105 เด็กชาย ถิรวทิย์ ผาลาด
4 15106 เด็กชาย ธรีพฒัน์ บญุอบ
5 15107 เด็กชาย ธรีภทัร ศิริญาติ
6 15108 เด็กชาย นพสินธุ์ ศรีมงคล
7 15109 เด็กชาย นวชาต นครังสุ
8 15110 เด็กชาย พชรเดช กิติศรีวร พนัธุ์
9 15111 เด็กชาย ภานุเดช ดวงมืด
10 15112 เด็กชาย วรีะพงษ์ แร่ถ่าย
11 15113 เด็กชาย เศรษฐพงษ์ โยลัย
12 15114 เด็กชาย สรศักด์ิ เสววิฒัน์
13 15115 เด็กชาย สุริยนต์ ศิระจิต
14 15116 เด็กหญิง กมลชนก บตุรบรีุ
15 15117 เด็กหญิง ขวญัจิรา คีราช
16 15119 เด็กหญิง จุฑามาศ ขันทอง
17 15120 เด็กหญิง ณัฐพร มามุขดา
18 15121 เด็กหญิง ธนภรณ์ นนทะสี
19 15122 เด็กหญิง ธดิาพร นครังสุ
20 15123 เด็กหญิง ธดิารัตน์ โอกลคร
21 15124 เด็กหญิง นรีกานต์ วพิรรณะ
22 15125 เด็กหญิง บณัฑิตา มาตนาคุณ
23 15126 เด็กหญิง ปภาวรินท์ พลเยี่ยม
24 15127 เด็กหญิง ปณิุกา เพลียฝ่าย
25 15128 เด็กหญิง พชัรินทร์ เเสนสอน
26 15129 เด็กหญิง พทัธนันท์ กิติศรีวรพนัธ์
27 15130 เด็กหญิง พทิยาภรณ์ พนัธเ์มือง
28 15131 เด็กหญิง วรัญญา รังศรี
29 15132 เด็กหญิง วาสินี สายประพนัธ์
30 15133 เด็กหญิง วชิาดา กิติศรีวรพนัธ์
31 15134 เด็กหญิง ศิรานุช แสนค า
32 15135 เด็กหญิง สุธติา คาระวงค์
33 15136 เด็กหญิง อภชิญา บญุมาวงษา
34 15137 เด็กหญิง อภญิญากรณ์ นันทะจักร์
35 15138 เด็กหญิง อรทยั แพงมาลา
36 15139 เด็กหญิง อัยลิสา จักรบตุร
37 15140 เด็กหญิง อารดา ค าลือ
38 15141 เด็กหญิง อารยา ไชยสุวรรณ์
39 15142 เด็กหญิง ไอรดา ไชยริบรูณ์

ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงณฐัพร  เดชทะสอน  และ  นำงสำวปำจรยี์  หงษ์แก้ว
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15143 เด็กชาย ชยานนท์ บญุมอญ
2 15144 เด็กชาย ธนาดุล ผาไชย
3 15145 เด็กชาย ธนา ชนะพจน์
4 15146 เด็กชาย ธรีวฒัน์ เพช็รนนท์
5 15147 เด็กชาย นนทพทัธ์ เตโช
6 15148 เด็กชาย นันทพงศ์ กวนค าอุ้ย
7 15149 เด็กชาย ปณัณธร ไชยปญัญา
8 15150 เด็กชาย ปยิพงษ์ ไชยนิล
9 15151 เด็กชาย ปยิะพร หนุ่มชัยภมูิ
10 15152 เด็กชาย พงศกร กิเวยีน
11 15153 เด็กชาย วริิยะ ตักโพธิ์
12 15154 เด็กชาย ศิรชัช นครังสุ
13 15155 เด็กชาย สถาพร สีพล
14 15156 เด็กชาย อติชาต นนทะสี
15 15157 เด็กชาย อนาวลิ โชติรักษา
16 15158 เด็กชาย อภสิิทธิ์ มณีวรรณ
17 15159 เด็กชาย อิศรานุวฒัน์ กาทอง
18 15160 เด็กหญิง แก้วขวญั สังขตะอ าพน
19 15161 เด็กหญิง ขวญัจิรา ปงแปง
20 15162 เด็กหญิง จันทร์จิรา อ่ าพรม
21 15163 เด็กหญิง ฉัตรธดิา รักค าสี
22 15164 เด็กหญิง ดลยา เปค าผุย
23 15165 เด็กหญิง ทพิย์สุดา วรพนัธ์
24 15166 เด็กหญิง ทพิย์สุดา พลเยี่ยม
25 15167 เด็กหญิง นุศรา อุณาพรหม
26 15168 เด็กหญิง ปาริชาติ ชนะพจน์
27 15169 เด็กหญิง พรไพลิน จิตปญัญา
28 15170 เด็กหญิง รัตติกาล ไชยสุระ
29 15171 เด็กหญิง รัตน์ชฎา บสุุวะ
30 15172 เด็กหญิง วรัชยา สนมสี
31 15173 เด็กหญิง วรัญญา นครังสุ
32 15174 เด็กหญิง สุกัญญา วงจวง
33 15175 เด็กหญิง สุปรียา พรมอินทร์
34 15176 เด็กหญิง สุวดิา รามศรี
35 15177 เด็กหญิง อริษา สนวนรัมย์
36 15389 เด็กหญิง กชกร สวสัดิผล
37
38
39
40

ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงสุรสัวดี  กลำงประพันธ์  และ  นำยศิรวิัฒน์  ปติิลำพัง
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15178 เด็กชาย ความดี โหงวล้ิน
2 15179 เด็กชาย จารุวทิย์ ยางสิงอ้อ
3 15180 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ สานาผา
4 15181 เด็กชาย ณัฐวฒิุ กืกทอง
5 15182 เด็กชาย ธนวฒัน์ เจริญวงศ์
6 15183 เด็กชาย ธนากร เกษมสินธุ์
7 15184 เด็กชาย ประกาศิต พรรณวงศ์
8 15185 เด็กชาย พทิกัษไ์ทย ศรีทอง
9 15186 เด็กชาย ภานุพงศ์ เยาวไ์ชย
10 15187 เด็กชาย วรีภทัร ติดหล้า
11 15188 เด็กชาย สมศักด์ิ บพุศิริ
12 15189 เด็กชาย อนวฒัน์ สมปญัญา
13 15190 เด็กชาย อนุชา วดีศิริศักด์ิ
14 15191 เด็กชาย อรรถนนท์ รูปเหมาะ
15 15192 เด็กชาย อัมรินทร์ รินทะระ
16 15193 เด็กชาย อิทธพิล หารสะตะ
17 15736 เด็กชาย นันทพงศ์ ยะภกัดี 11 มิ.ย.64

18 15194 เด็กหญิง กนกอร อินทริง
19 15195 เด็กหญิง กัลยกร ศรีชัยวาน
20 15196 เด็กหญิง ณัฐธชิา ทะวไิชย
21 15197 เด็กหญิง ณิชากร วดีศิริศักด์ิ
22 15198 เด็กหญิง ทพิย์อักษร แก้วสมวงษ์
23 15199 เด็กหญิง ธญัญารักษ์ จันทะขิน
24 15200 เด็กหญิง นีรชา ไชยพรม
25 15201 เด็กหญิง ภณิูษา ภมูิดา
26 15203 เด็กหญิง วมิลสิริ ไชยพนัธุ์
27 15204 เด็กหญิง ศรัณพร ขันททีา้ว
28 15205 เด็กหญิง ศศิธร เขียวค้า
29 15206 เด็กหญิง ศศิวมิล ชมวงค์
30 15207 เด็กหญิง สไบทพิย์ สงคราม
31 15208 เด็กหญิง สุนิษา นิประทมุ
32 15209 เด็กหญิง สุพรรษา ทองสุ
33 15210 เด็กหญิง สุวมิล ชนะพจน์
34 15211 เด็กหญิง หนึ่งฤทยั อุดานนท์
35 15730 เด็กหญิง ธญัยลักษณ์ บรีุขันธ์
36 15731 เด็กหญิง กฤติมา อุมะวรรณ
37
38
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ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยชญำนิน  โทรตัน์  และ  นำงสำวธัญสินี  สินต ำแย



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15212 เด็กชาย กิตติภณ พรมเพง็
2 15213 เด็กชาย กีตาร์ วงศ์คูณ
3 15214 เด็กชาย ขจรยศ วดัแผ่นล า
4 15215 เด็กชาย ณัฐวฒิุ อุณาพรหม
5 15216 เด็กชาย ธนกฤต เนาวรัตน์
6 15217 เด็กชาย ธนากร ชนะพจน์
7 15218 เด็กชาย ธรีภทัร ทองหลาง
8 15219 เด็กชาย นพกร ชัยชิต
9 15220 เด็กชาย นันทภพ ตักโพธิ์
10 15221 เด็กชาย พงศกร ศรีวรขาน
11 15222 เด็กชาย พลากร อ่อนหวาน
12 15223 เด็กชาย วสันต์ชัย มะณีรัตน์
13 15224 เด็กชาย วชิชากร บพุศิริ
14 15225 เด็กชาย อชิระ วระชัย
15 15226 เด็กชาย อดิศร นากวน
16 15227 เด็กชาย อภชิญา ดวงชัยทอง
17 15387 เด็กชาย สุภนัย กืกทอง
18 15228 เด็กหญิง กรกนก หลวงพล
19 15229 เด็กหญิง กัญญาภคั บสุุวะ
20 15230 เด็กหญิง กันจรีย์ สุทธอิาคาร
21 15231 เด็กหญิง กานต์รวี ก าเนิดสิงห์
22 15232 เด็กหญิง จิดาภา บญุประวงค์
23 15233 เด็กหญิง ชลธชิา จันทะผล
24 15234 เด็กหญิง ทพิปภา ชนะพจน์
25 15235 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ บตุตะวร
26 15236 เด็กหญิง นพรดา ทองมะโรง
27 15237 เด็กหญิง บญุญาภา ไชยสุระ
28 15238 เด็กหญิง ภณัทริา บพุศิริ
29 15239 เด็กหญิง ภทัราพร ทเีหง้า
30 15240 เด็กหญิง มนรดา ติดหล้า
31 15241 เด็กหญิง รักชนก นนทเ์ข็มพรม
32 15242 เด็กหญิง วรรณนิศา   ค าวฒิุ
33 15243 เด็กหญิง สุทธศิิริ ศิริวงศ์
34 15244 เด็กหญิง สุวพชัร วะชุม
35 15723 เด็กหญิง กิตติยา หอมนวล
36
37
38
39
40

ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงพรอุมำ  รำกวงค์ และ  นำงสำววรำพร  รปูงำม
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15245 เด็กชาย กันทรากร เสนาสี
2 15246 เด็กชาย ไกรวชิญ์ สุขเสน
3 15247 เด็กชาย จิรโชติ จันทร์ดาประดิษฐ์
4 15248 เด็กชาย ณัฐภมูิ อุดานนท์
5 15249 เด็กชาย ธรีพล ไชยสุระ
6 15250 เด็กชาย ธรีพฒัน์ วดีศิริศักด์ิ
7 15251 เด็กชาย นครินทร์ ไชยยา
8 15252 เด็กชาย นันทพงศ์ ชนะพจน์
9 15253 เด็กชาย บดินทร์ ทมุวรรณ
10 15254 เด็กชาย บารมี สุภาศรี
11 15255 เด็กชาย ปติิ แสนดี
12 15256 เด็กชาย พรีพฒัน์ จันทะผล
13 15257 เด็กชาย สหภาพ มะอินทร์
14 15258 เด็กชาย สิรวชิญ์ ขุนจงยี่
15 15259 เด็กชาย อชิตพล ศรีทอง
16 15260 เด็กชาย อานัส สุอุเทน
17 15742 เด็กชาย อภเิชษฐ์ สุวรรณมาโจ 14-ม.ิย.-64

18 15261 เด็กหญิง กชกร สาลีพล
19 15262 เด็กหญิง กชกร เดชศร
20 15263 เด็กหญิง ขวญัฤดี ไพรเถื่อน
21 15264 เด็กหญิง จารุณี แพงมาลา
22 15265 เด็กหญิง จิณัฐดา ตะนะคี
23 15266 เด็กหญิง ณภทัร พรหมสวสัด์ิ
24 15267 เด็กหญิง ธนัยพร สุขวพิฒัน์
25 15268 เด็กหญิง นริศรา ศรีหะมงคล
26 15269 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ด่านหา
27 15270 เด็กหญิง พชัรามาศ เหล่ามาลา
28 15271 เด็กหญิง วรินทร วงมนตรี
29 15272 เด็กหญิง ศิรประภา วงศ์ค าสาย
30 15273 เด็กหญิง สุนิตตา พนัธุเ์เพง
31 15274 เด็กหญิง หนึ่งฤทยั อุทยั
32 15275 เด็กหญิง อรวี พมิสลัด
33 15276 เด็กหญิง อรอุมา พนค าแก้ว
34 15729 เด็กหญิง วรัญญา จิตรจันทกึ
35 15733 เด็กหญิง อริสรา สาระคร
36
37
38
39
40
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15277 เด็กชาย เกตดิลก พรมร้ิว
2 15278 เด็กชาย ณัฐวฒิุ นครังสุ
3 15279 เด็กชาย ดุลยวฒัน์ ยตะโคตร
4 15280 เด็กชาย ทกัษด์นัย เเสนตรี
5 15281 เด็กชาย พงษศ์ธร โพธิล์ะคร
6 15282 เด็กชาย รัฐพงษ์ กันละวนั
7 15283 เด็กชาย เวนิส เส
8 15284 เด็กชาย ศิรพฒัน์ ประชารุ่ง
9 15285 เด็กชาย สุริยา ชนะพจน์
10 15286 เด็กชาย อชิตพล ประเสริฐสุข
11 15287 เด็กชาย อธริาช พลเยี่ยม
12 15288 เด็กชาย อิสราพนัธ์ มณีลุน
13 15383 เด็กชาย ณรงค์เดช มณีลุน
14 15385 เด็กชาย ภาคภมูิ เขียวสังข์
15 15738 เด็กชาย ภทัรพล ผาโม้ 11-มิ.ย.-64

16 15289 เด็กหญิง ทพิภาภรณ์ ศาลางาม
17 15290 เด็กหญิง ธนภรณ์ ปญัหา ไชย
18 15291 เด็กหญิง นิษฐา นครังสุ
19 15292 เด็กหญิง นิสสรณ์ แก้วสิงห์
20 15294 เด็กหญิง ไปรยา พมิสาร
21 15295 เด็กหญิง เพชรสิริ จันทะผล
22 15296 เด็กหญิง ภทัรชา ไชยสาร
23 15297 เด็กหญิง ภญิญดา โอกละคร
24 15298 เด็กหญิง มุกตะวนั มูลสาร
25 15299 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ ลาวงศ์
26 15300 เด็กหญิง วรพชิชา โคตวนั
27 15301 เด็กหญิง ศศิฉาย หดัระสา
28 15302 เด็กหญิง ศิรประภา สุริสา
29 15303 เด็กหญิง สุพชิชา สมปญัญา
30 15304 เด็กหญิง สุพชิา ยะภกัดี
31 15305 เด็กหญิง อภญิญา บพุศิริ
32 15306 เด็กหญิง อ้อมขวญั พมิสลัด 21-พ.ค.-64

33 15721 เด็กหญิง เนตรดาว แข็งแรง
34
35
36
37
38
39
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ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 15307 เด็กชาย เจตนิพทัธ ์ สาหสั
2 15308 เด็กชาย ธเนศ  โอ้น
3 15309 เด็กชาย พสธร  พลหาราช
4 15310 เด็กชาย ภมูิรพี บตุรบรีุ
5 15311 เด็กชาย ยอดชาย   บพุศิริ
6 15312 เด็กชาย หสัดี ยะสา
7 15388 เด็กชาย รฐนนท์ พึ่งเจริญ
8 15313 เด็กหญิง จิรัชยา   ฝ่ายพนอม
9 15314 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา   ยกบตัร
10 15315 เด็กหญิง ณัฐธยานี    ทองมหา
11 15316 เด็กหญิง ธญัชนก  ยางธสิาร
12 15317 เด็กหญิง บณัฑิตา   บสุุวะ
13 15318 เด็กหญิง วนัวสิา บญุเจือ
14 15319 เด็กหญิง ศิราณี    กัณฑมล
15 15722 เด็กหญิง นิศารัตน์ อุตระศรี
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงสำวดุษฎ ี บตุรบรุ ี และ  นำยวงศ์ธนำ  อินทวุงศ์
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