
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงซุนนะฮ์   รังศรี
2 เด็กหญิงธำรทพิย์   เยำวณำ
3 เด็กชำยณัฐพล   ฟองเมฆ
4 เด็กชำยสุวสันต์   ขัติย์เรือง
5 เด็กชำยจักรกฤษณ์   วิโรจนท์รวงศ์
6 เด็กชำยศุภโชค   แย้มฟกั
7 เด็กชำยธีรศักด์ิ   โพธำสินธ์
8 เด็กหญิงชลทชิำ   อะทะเดช
9 เด็กหญิงณัฐนชิ   สุยำลักษณ์
10 เด็กชำยกฤตนยั   แผ่นสุวรรณ
11 เด็กหญิงณฐกมล   วิรัตน์
12 เด็กหญิงจุฬำลักษณ์   วิญญำยอง
13 เด็กชำยภควัต   ไชยสิทธิ์
14 เด็กชำยพสิิษฐ์   ปญัญำดี
15 เด็กชำยจิรภทัร   หนอ่แกว้
16 เด็กชำยนวสุวรรณ   กำวิเนตร์
17 เด็กชำยธนทรัพย์   ปญัโญกำศ
18 เด็กชำยเกื้อกลู   เอื้อทำน
19 เด็กชำยวรพล   กลุวิวัฒน์
20 เด็กหญิงกรรณิกำร์   กณุะแสงค ำ
21 เด็กหญิงกญัทรีพร   ขำวรรณ
22 เด็กชำยธีรโชติ   ธรรมตำ
23 เด็กหญิงองัควรำ   สถำนโรจน์
24 เด็กหญิงภทัรวดี   ปกิะเข็ม
25 เด็กหญิงธำรทพิย์   กำวิชัย
26 เด็กหญิงรมณีย์   ไชยมำลำ
27 เด็กชำยศิลำดล   วินำวำ
28 เด็กชำยรัฐนนัท ์  อนนัตกลุ
29 เด็กชำยศิระศักด์ิ   หมื่นสิทธิโรจน์
30 เด็กชำยเจษฎำกร   ปิ่นทอง
31 เด็กหญิงหทยักำญจน ์  กอหลวง
32 เด็กชำยชวินธร   เชษฐอุ่นเรือน
33 เด็กหญิงพทิยำภรณ์   ขวัน่สูงเนนิ
34 เด็กหญิงธันย์ชนก   วงค์เศษ
35 เด็กชำยธีรสุต   สิริ
36 เด็กหญิงภคัจิรำ   ประมทุจิต
37 เด็กหญิงพนิธิพร   ผุสดี
38 เด็กชำยธรำเทพ   ทวีผล
39 เด็กชำยธีรพฒัน ์  เหลำพนสัสัก
40 เด็กชำยเดชำนนท ์  ศรีสวัสด์ิเพญ็
41 เด็กชำยณัฐพล   ปองหรัิญโรจน์
42 เด็กชำยกองทพั   นำมวงค์ยศ
43 เด็กหญิงวริศรำ   หำญเมอืงใจ
44 เด็กชำยธรณัส   อศัวะเมตตำ
45 เด็กหญิงรุ่งนภำ   เหล่ียง
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กชำยอมรเทพ   อเุทนสุต
2 เด็กหญิงกำนต์ธีรำ   สุยำลักษณ์
3 เด็กหญิงศศิธร   ศรีวิชัย
4 เด็กชำยพรีวิชญ์   ค ำซำวสันต์ิ
5 เด็กชำยนฤบดินทร์   ตำสุยะ
6 เด็กชำยธนวัฒน ์  ภู่เทศ
7 เด็กหญิงรสำสิริ   ภู่สว่ำง
8 เด็กหญิงณิชำภทัร   จันทะมำลำ
9 เด็กชำยนวพล   พรมนำ
10 เด็กชำยธนำดุล   นวลกลำง
11 เด็กชำยฟำ้ษณิ   ณ ล ำพนู
12 เด็กหญิงบณัฑิตำ   กระดำษทอง
13 เด็กหญิงวิยดำ   วิวุฒิ
14 เด็กชำยธีรศักด์ิ   ธรรมแกว้
15 เด็กชำยนภำวุธ   หอมสอำด
16 เด็กชำยชยำงกรู   ตันกลำง
17 เด็กชำยพนัธวัช   ยำวิสิทธิ์
18 เด็กหญิงกญัจนพร   สุวรรณชัย
19 เด็กหญิงขวัญพร   วำรินต๊ะ
20 เด็กหญิงคันธำรัตน ์  สุขเหล็ก
21 เด็กชำยธีรกำนต์   กำวิชัย
22 เด็กหญิงเปน็หนึ่ง   ยะแสง
23 เด็กชำยพนัธุดี์   ค ำมำ
24 เด็กหญิงวัลวลี   จักขุเรือง
25 เด็กชำยธนบดี   กำระพงิค์
26 เด็กชำยชุติพนธ์   แกว้ปลีำ
27 เด็กหญิงพณัณิตำ   จิแอ
28 เด็กชำยจิรเดช   ปำระมี
29 เด็กหญิงสุพรรษำ   ยอดอโุมงค์
30 เด็กหญิงไปรญำ   สุริยะ
31 เด็กชำยปยิวิทย์   พมิสำรดุก
32 เด็กหญิงกนกวรรณ   คงถำวร
33 เด็กชำยภวูดล   พมิพลิำ
34 เด็กหญิงณัฐณิชำ   ไชยวงศ์ผำบ
35 เด็กชำยสิทธิพงษ ์  จินำติ
36 เด็กชำยระพพีฒัน ์  เตจ๊ะพงิค์
37 เด็กหญิงกลุธิดำ   มลูศรี
38 เด็กหญิงญำดำ   ศักดิภทัรนนท์
39 เด็กชำยอธิปชนนิทร์   มะโนเพยีว
40 เด็กหญิงสิริกำนดำ   จดจ ำ
41 เด็กชำยภำนพุงษ ์  สุริยะมณี
42 เด็กชำยชินวัตร   ทองดอนกุ่ม
43 เด็กหญิงวชิรำภรณ์   เปง็กำศ
44 เด็กชำยธนกฤต   ต๊ะกำบโพธิ์
45 เด็กชำยวัฒนำ   สันตติภคั
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กชำยเกยีรติศักด์ิ   คล้ำยณรงค์
2 เด็กชำยกติติธัช   ชัยดวงค ำ
3 เด็กชำยศรำวุฒิ   ชุ่มสวัสด์ิ
4 เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันศรีรัง
5 เด็กชำยเสฎฐวุฒิ   ไชยเรือนแกว้
6 เด็กชำยสัมฤทธิ ์  เเดงเตจ๊ะ
7 เด็กชำยเมธำวัฒน ์  ชัยยำ
8 เด็กหญิงอญัชิสำ   ขยันกจิ
9 เด็กชำยศุภกฤต   เทยีนศรี
10 เด็กหญิงเบญจมำศ   เชื้อดี
11 เด็กหญิงสิรยำ   มะโนเทพ
12 เด็กหญิงภทัรศยำ   สมวะเวียง
13 เด็กชำยวงศกร   ถำยะศักด์ิ
14 เด็กหญิงมลธิชำ   จอมอำรีย์
15 เด็กชำยวงศ์ตะวัน   นำมบญุ
16 เด็กหญิงศิริรัตน ์  เทพจักร์
17 เด็กชำยวำทติ   สะค ำปนั
18 เด็กชำยพฒันพงศ์   ทองสมนกึ
19 เด็กชำยดุลยวัต   โสมนสั
20 เด็กชำยณัฎฐวัฒน ์  อนิทจักร
21 เด็กหญิงอมรรัตน ์  กองภวิงค์
22 เด็กหญิงศศิกำญจน ์  สินธุญ์ำ
23 เด็กชำยชยำพล   สำกอ้น
24 เด็กหญิงปยิะนนัท ์  แสนเจริญ
25 เด็กชำยนวพล   เขตวัง
26 เด็กหญิงอจัฉริยำภรณ์   ศรีเงิน
27 เด็กหญิงจีรำพรรณ   จันทะวัน
28 เด็กหญิงนทัชำ   อนำกำศ
29 เด็กชำยณัฐพงษ ์  ประชุมทรัพย์
30 เด็กหญิงจุฬำลักษณ์   ปญัญำปนิ
31 เด็กชำยณัชพล   ทำเกดิ
32 เด็กชำยธรำวัฒน ์  เพชร์เอี่ยม
33 เด็กหญิงณัฐนชิำ   ปญัญำ
34 เด็กชำยวิริยะ   วงค์ธิดำ
35 เด็กชำยอนพุงษ ์  มนีำชัย
36 เด็กหญิงพมิชนกช์   ภวูปญัญำ
37 เด็กหญิงมนิทรัตน ์  ศรีประทปี
38 เด็กหญิงฐิตำพร   สมบรูณ์
39 เด็กชำยภมูภิทัร์   จันต๊ะรำชำ
40 เด็กชำยพงพฒัน ์  สุรินเปำ
41 เด็กชำยปติีภทัร   ใจพรหม
42 เด็กชำยอลงกรณ์   อตุสำหปนั
43 เด็กชำยพงศกร   วงค์ฝ้ัน
44 เด็กหญิงภณัฑิลำ   หมื่นเถ
45 เด็กชำยอภชิำติ   จักขุเรือง
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กชำยธีรภทัร   อภวิงค์งำม
2 เด็กหญิงปรียำนชุ   ชังเทศ
3 เด็กหญิงสวรรยำ   วงค์สุวรรณ
4 เด็กชำยรัฐภมู ิ  เสนำธรรม
5 เด็กหญิงอชีรญำณ์   ตันยศ
6 เด็กชำยวัฒนำ   ฟองเลิศ
7 เด็กหญิงณภทัร   ภญิโญจิต
8 เด็กหญิงภำวิน ี  ส้มเพชร์
9 เด็กชำยสุทธิพงค์   วิทยำนศัุกด์ิ
10 เด็กชำยอจัศรำวุธ   สำรกำศ
11 เด็กชำยณัฐนนัท ์  บญุสูง
12 เด็กชำยวริศ   ชมภรัูตน์
13 เด็กชำยธนบรูณ์    มณีจักร
14 เด็กหญิงสุพชิญำ   ค ำแหง
15 เด็กชำยเจตนษ์ฎำ   ไชยพฤกษ์
16 เด็กหญิงภทัรสุดำ   บริสุทธิ์
17 เด็กชำยธนภมู ิ  ต๊ะวงค์
18 เด็กหญิงกฤษติญำ   ปำลี
19 เด็กชำยทกัษณิ   ดวงไทย
20 เด็กชำยรณกร   จินะธรรม
21 เด็กหญิงอณำมกิำ   แพรแกว้
22 เด็กหญิงอรัญญำ   โมลำดุก
23 เด็กหญิงฐิรกญัญำ   แกว้สุวรรณ
24 เด็กหญิงณัฐสิน ี  มโนปยิะกลุ
25 เด็กชำยศักดินนท ์  แมะบำ้น
26 เด็กหญิงอำภำสิน ี  ปนัสุพฤกษ์
27 เด็กหญิงรมย์ธีรำ   อำรีวงค์
28 เด็กหญิงพมิพสุ์ดำ   ปรุำโส
29 เด็กหญิงพรพนติ   ญำณะเคร่ือง
30 เด็กหญิงกำนต์ธิดำ   ค ำสม
31 เด็กหญิงอภชิญำ   แสนรำชำ
32 เด็กชำยกติติภฎั   ใจแกว้
33 เด็กชำยศุภวิชญ์     ไชยเมอืงยอง
34 เด็กชำยธัญวัฒน ์  ไชยชะนำญ
35 เด็กหญิงเด็กหญิงวรลักษณ์   ลุ่มหล้ำ
36 เด็กหญิงณัฐธิดำ   อุ่นเรือนพงิค์
37 เด็กชำยปกครอง   นทแีดงสกลุ
38 เด็กชำยพฒิุพงศ์   บญุหำ
39 เด็กชำยเนติพงษ ์  วงค์ใจ
40 เด็กชำยพงษสิ์ริ   ตุ่นเมอืง
41 เด็กชำยภพกร    เพญ็สิทธิ์
42 เด็กชำยอดิพงษ ์  ชุ่มอุ่น
43 เด็กชำยปริญญำ   หวลออ่น
44 เด็กหญิงปยิำกร   ทองขัน
45 เด็กชำยณภทัร   ไว้ยศ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กชำยสวิตต์   ปญัญำวงศ์
2 เด็กหญิงธันย์ชนก   กลัดเพชร
3 เด็กหญิงกนัต์กนษิฐ์   ธำรเที่ยงธรรม
4 เด็กชำยอภภิวัส   หล้ำโสด
5 เด็กชำยเปมทตั   ยำโน
6 เด็กชำยอนชุำ   แกว้นลิ
7 เด็กชำยศุภำกร   สิงหรำช
8 เด็กหญิงเจนจิรำ   นนัตำ
9 เด็กชำยธนดล   ปญัญำรำช
10 เด็กชำยภริูนท ์  ปวนรัตน์
11 เด็กชำยพงศกร   ปำสวัสด์ิ
12 เด็กหญิงจุฑำมำศ   ชะเอม
13 เด็กหญิงพวงผกำ   ค ำนะ
14 เด็กหญิงศลิษำ   แกว้เมอืงมลู
15 เด็กชำยพงศ์พทิกัษ ์  วังธิยอง
16 เด็กหญิงภทัรำวดี   จินะธรรม
17 เด็กชำยนรัิติศัย   ทำสิทธิ์
18 เด็กหญิงเขมนกิำ   บญุกลำง
19 เด็กชำยจิรวัฒน ์  ตันวิจิตต์
20 เด็กชำยธีรำกร   มะโนค ำ
21 เด็กชำยภริูช   ต้วมสูงเนนิ
22 เด็กชำยชำญณรงค์   สิงหแ์กว้
23 เด็กหญิงธิดำรัตน ์  เขียวธง
24 เด็กชำยวรำกร   สอนรำษฎร์
25 เด็กหญิงธัญชนก   ผุสดี
26 เด็กหญิงนยิดำ    น ำปนูสัก
27 เด็กหญิงวรรณนภำ   ทำวรรณ์
28 เด็กชำยธนภทัร   ชมภนูอ้ย
29 เด็กหญิงนวพร   ศรีรัตนกณุชัย
30 เด็กชำยศิรัสพล   พมิพำ
31 เด็กชำยธีรกำนต์   ใจดง
32 เด็กหญิงอริสำ   อนิต๊ะเสน
33 เด็กหญิงโสภดิำ   สุวรรณดุก
34 เด็กหญิงมนทณี   ขันค ำกำศ
35 เด็กชำยธำดำพงศ์   เกษรพรม
36 เด็กหญิงวำรี   บญุกลำง
37 เด็กหญิงธฤษวรรณ   เกยีรต์ิศิริศักด์ิ
38 เด็กหญิงรัตนพร   ศรีบญุเรือง
39 เด็กหญิงพำฝัน   ทองจิตต์
40 เด็กชำยณัฐชนน   รุ่งวิทยกลุ
41 เด็กชำยภำณุวัฒน ์  พรหมสิทธิ์
42 เด็กชำยศวัสกรณ์   ทพิย์โอสถ
43 เด็กหญิงกำนต์มณีย์   มำโนชญ์
44 เด็กชำยณัฐกฤช   ใจแกว้
45 เด็กชำยณัฐดนยั   จันทร์จุงจิตต์
46 เด็กหญิงปรียำพร   สุภำค ำ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กชำยกอ้งเกยีรติ   สำรีโนศักด์ิ
2 เด็กชำยศุทธวัต   สุภำ
3 เด็กชำยนติิธร   ญำณรักษ์
4 เด็กหญิงอลิชำ   ยำวิค ำ
5 เด็กชำยสหฤทธิ ์  เพญ็วิจิตร
6 เด็กชำยศุภสัณห ์  บญุญำคุณำเกษม
7 เด็กหญิงกญัญำรัตน ์  จันต๊ะนำรี
8 เด็กหญิงอภชิญำ   อนิต๊ะพงิค์
9 เด็กหญิงศศิธร   มลูธง
10 เด็กชำยธนทตั   ทศันะเวทนิ
11 เด็กหญิงพลอยรุ้ง   จ ำปำ
12 เด็กหญิงนภสัรำพร   หนอ่แกว้
13 เด็กชำยชลำสินธุ ์  เณรเกดิ
14 เด็กชำยธีรเดช   อศิรำงกรู  ณ  อยุธยำ
15 เด็กหญิงฐิติญำกรณ์   จิโนทำ
16 เด็กชำยภวูกร   อโุมงค์โน
17 เด็กหญิงปพชิญำ   หนอ่พยอม
18 เด็กหญิงนนัทกำนต์   บตุรเรือน
19 เด็กหญิงทพิย์รัตน ์  ปนิตำอุ้ย
20 เด็กหญิงณัฐนรี   อตุมะโน
21 เด็กชำยรณกร   ศรีวิชัย
22 เด็กชำยศักบดินทร์   ดวงภำษี
23 เด็กหญิงดำวนภำ   ภู่จีน
24 เด็กชำยศุภกฤต   ทองจิตต์
25 เด็กชำยภวูดล   ชัยกำวิล
26 เด็กหญิงภทรพรรณ   ถุงแกว้
27 เด็กชำยนติิรัฐ   บญุทำ
28 เด็กหญิงณัฐริกำ   ทนกุ้ ำ
29 เด็กชำยศักด์ิชัย   นอ้ยสะปุ๋ง
30 เด็กหญิงรัชฎำพร   ทนุร่องช้ำง
31 เด็กหญิงชนฏันนัท ์  มณีขัติย์
32 เด็กชำยสยำมรัฐ   อนิต๊ะแกว้
33 เด็กหญิงดลพร   จีปคู ำ
34 เด็กหญิงศิริอำภรณ์   พงษตั์น
35 เด็กชำยอภวิัฒน ์  ปนิตำ
36 เด็กหญิงณัฐธิชำ   บวัหอม
37 เด็กหญิงโศภสิรำ   สมศรี
38 เด็กชำยนนทพทัธ์   ภกัดี
39 เด็กหญิงอญัชิษฐำ   ธัญญอำรีกลุ
40 เด็กชำยนนัทวัฒน ์  อุ่นนนักำศ
41 เด็กชำยธีรศักด์ิ   ปนิต๊ะ
42 เด็กชำยเกรียงศักด์ิ   ยำนพะโยม
43 เด็กหญิงหสัยำ   ปนัจี้
44 เด็กชำยฐิติพงศ์   แจ้วิสอน
45 เด็กหญิงสิริยำกร   ใจลังกำ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงนชุนำถ   ศรีศร
2 เด็กหญิงเนวีณำ   ศรีศร
3 เด็กชำยณัฐพล   นิ่มงำมศรี
4 เด็กหญิงชนสิรำ   จันทพรรณ
5 เด็กหญิงจุฑำวรรณ   อปูเวียง
6 เด็กหญิงชำลิสำ   กำญจนะโบษย์
7 เด็กหญิงวรรัตน ์  ใจหลง
8 เด็กชำยณัฐวิชญ์   แกว้มำ
9 เด็กชำยวัชรพล   ศรีดอนไชย
10 เด็กหญิงศุภลักษณ์   เหลือบญุชู
11 เด็กชำยธนกฤต   ทวีชำติ
12 เด็กหญิงนจิชยำ   มงักร
13 เด็กหญิงศิริภสัสร   สิงหแ์กว้สืบ
14 เด็กหญิงพลอยไพลิน   เจริญทรัพย์
15 เด็กชำยรุ่งโรจน ์  มงุน้ ำ
16 เด็กชำยสหชัชัย   ค ำซำวสัน
17 เด็กชำยณัฐวุฒิ   ฝ้ันพรม
18 เด็กชำยธนภทัร   ไชยลังกำร์
19 เด็กหญิงนรีชำ   ขันค ำ
20 เด็กชำยสุธีย์   มะโนชัย
21 เด็กหญิงนชิำพร   กณุำปนั
22 เด็กหญิงอำทติิยำ   ใจสุยะ
23 เด็กชำยเจษฎำวัฒน ์  จันทร์ศิริ
24 เด็กหญิงณัฐนรี   สำยเคร่ือง
25 เด็กหญิงกำญจนำภรณ์   สิทธิใหญ่
26 เด็กชำยภมูปิญัญำ   สมบติันนัท์
27 เด็กหญิงเบญจภทัร   ธงนนัตำ
28 เด็กหญิงวริศรำ   สอนเบี้ยว
29 เด็กชำยเทพพทิกัษ ์ รัตนสำกล
30 เด็กหญิงพรรฬษำ   พรมสนธิ
31 เด็กหญิงหทยัชนก   วงษโ์สมะ
32 เด็กหญิงกญัชลิตำ   พทุธลก
33 เด็กหญิงสิริวิมล   ศรีไม้
34 เด็กหญิงมลิษำ   ค ำแดงใหญ่
35 เด็กหญิงเนตรชนก   ปนิค ำ
36 เด็กหญิงจุฑำมำศ   เสำร์แกว้
37 เด็กหญิงบญุรักษำ   ผัดสัก
38 เด็กหญิงศิวำพร   พรหมพฤกษ์
39 เด็กชำยชำณุวัฒน ์  ทบัทมิแดง
40 เด็กหญิงชนณิกำนต์   อุ่นนนัท์
41 เด็กหญิงณัฏฐนชิศ์   พรหมวงศ์
42 เด็กชำยวงศธร   ทพิย์เนตร
43 เด็กชำยปฎภิำณ   ธิติมลู
44 เด็กชำยทองกอ้น   สมบติัมี
45 เด็กหญิงณัฐธิดำ   เตจ๊ะสำ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงศุภสิรำ   วงค์กำศรี
2 เด็กชำยพจิักษณ์   วิรัช
3 เด็กหญิงรวินนัท ์  มำ่นมงุศิลป์
4 เด็กหญิงชนกชนม ์  หำลุค ำจำ
5 เด็กชำยธนบดี   สำมสอนศรี
6 เด็กหญิงระพพีฒั   เกำะแกว้
7 เด็กหญิงพรรณพฤกษำ   พรหมมนิทร์
8 เด็กชำยสุวิจักขณ์   แสนพรหม
9 เด็กชำยชัยณรงค์   ผันยอด
10 เด็กหญิงรุจิรดำ   อริยำ
11 เด็กหญิงพทัธนนัต์   กนัทะมลู
12 เด็กหญิงปริญญำพร   พรมภำพ
13 เด็กชำยศตวรรษ   ยำอนิทร์
14 เด็กหญิงทพิย์ธัญญำ   แสนค ำวินจิ
15 เด็กหญิงทพิกฤตำ   ยอดตำค ำ
16 เด็กหญิงดำวรดำ   ศรีวิชัย
17 เด็กชำยธนกร   ศรีลิทพิย์
18 เด็กหญิงอำรียำ   จันทะโพ
19 เด็กหญิงปวันรัตน ์  ยืนนำน
20 เด็กหญิงฮำโมนี่ พลอยไพลิน   ฮิล
21 เด็กหญิงเขมกิำ   เปง็ธรรม
22 เด็กหญิงวลักษก์มล   สินธุยะ
23 เด็กหญิงนทัธ์ชนนั   ปนัมงคล
24 เด็กหญิงนนัทวรรณ   ปำรมี
25 เด็กหญิงบณุยำนชุ   พรไพบลูย์พงษ์
26 เด็กหญิงศิริญญำ   พร่ังพลอย
27 เด็กหญิงรุจิกำนต์   ทพิย์เวียง
28 เด็กชำยปรเมศ   จันทร์ประเสริฐ
29 เด็กหญิงอำทติยำ   ประมวล
30 เด็กหญิงวัลภำ   แลวฤทธิ์
31 เด็กชำยภญิโญ   วิรัตนพ์ฤกษ์
32 เด็กชำยศุภลักษณ์   จันทกลำง
33 เด็กชำยภทัรบริุนทร์   ใจเต้ีย
34 เด็กหญิงรัตนำวดี   ปนิไชย
35 เด็กหญิงลำนนำ   ต๊ะนนักลำง
36 เด็กหญิงสิมนิลักษณ์   อนิทจักร์
37 เด็กหญิงธัญญำลักษณ์   ขันทมำส
38 เด็กหญิงธนพร   ปยิะเลิศลักษณ์
39 เด็กชำยณัฐชัย   เนตรใหญ่
40 เด็กหญิงวรรณวิภำ   จินำติ
41 เด็กหญิงพลอยไพลิน   เสนำ
42 เด็กชำยมณฑล   ธิกนัทำ
43 เด็กหญิงอกนษิฐำ   พลศิริ
44 เด็กชำยรัฐธรรมนญู   สุริยำ
45 เด็กหญิงนวพรรณ   เยตำ

โรงเรียนจกัรค ำคณำทร จงัหวัดล ำพูน
รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่  1   กลุ่ม  8  ปกีำรศึกษำ  2557



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงสุวิชญำ   ค ำบญุศรี
2 เด็กหญิงฉัตรำนนัท ์  ทองลำด
3 เด็กหญิงอำรียำ   สมทรัพย์
4 เด็กชำยนทัธกำนต์   เลิศประเสริฐสุข
5 เด็กหญิงจิตตำนนัท ์  ด ำปำน
6 เด็กหญิงอำรียำ   องัคปรีชำเศษฐ์
7 เด็กชำยชยุต   จันทร์เจริญ
8 เด็กชำยธิติ   สิทธิรำช
9 เด็กชำยธนกฤต   ค ำสินศักด์ิ
10 เด็กหญิงณิธฌำชล   จินะกำศ
11 เด็กชำยณัฐฉัตร   บรุุษสิทธิ์
12 เด็กหญิงชนมน   ศรีสนทิ
13 เด็กชำยนนทไชย   จี้ใจ
14 เด็กหญิงฐำปณิฌำ   สมอทุยั
15 เด็กหญิงณัฐติกำ   แหล่งอโุมงค์
16 เด็กหญิงสุวพชิญ์   ญำณะ
17 เด็กหญิงมติรสิณี   ศรีทองสุข
18 เด็กหญิงจิรัชญำ   จี้อนิทร์
19 เด็กหญิงวรัญญำ   กติิเดช
20 เด็กหญิงพงศ์สุภำ   นนัทยำนนท์
21 เด็กชำยณัฐวัฒน ์  สมนำศักด์ิ
22 เด็กหญิงเธียริณี   องุคุนำ
23 เด็กหญิงสุจีนนัท ์  นำคะปำ่
24 เด็กหญิงพรรณนภิำ   ไชยพรหมมำ
25 เด็กหญิงณัฐปภำดำ   จันทร์ทรง
26 เด็กหญิงกนัต์ฤทยั   รุ่นบำง
27 เด็กหญิงจุฑำทพิย์   ค ำสุยะ
28 เด็กหญิงอรพมิล   ไชยวรรณ
29 เด็กหญิงสุพรรษำ   บณัฑิตำนนท์
30 เด็กหญิงศุภำพชิษ ์  จิตร์กลุ
31 เด็กหญิงรุ่งนภำ   ค ำใจ
32 เด็กชำยศุภวิชญ์   เชียรกจิสุนทร
33 เด็กชำยณัฐวุฒิ   ปละอดุ
34 เด็กชำยชัยเทพ   กำซ้อง
35 เด็กหญิงกชพร   มหำไม้
36 เด็กชำยศิริมงคล   อภวิงค์งำม
37 เด็กหญิงสุธำรัตน ์  รำศรี
38 เด็กหญิงชลลิน ี  มิ่งบญุเรือง
39 เด็กหญิงพรจนำ   ทองอยู่
40 เด็กหญิงวนชุสรำ   สมศรี
41 เด็กชำยกอบบรูณ์   ลังกำร์พนิธุ์
42 เด็กชำยชลวิทย์   วรรณภำ
43 เด็กหญิงจุฑำภรณ์   เงำแกว้
44 เด็กหญิงนจิวรรณ   ใจแจ่ม
45 เด็กหญิงสรำรัตน ์  มลูค ำ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงปวิชญำ  วำดค ำ
2 เด็กหญิงภทัริดำ  เลือดนกัรบ
3 เด็กหญิงสุธำวัลย์  เขียวแดง
4 เด็กชำยศิวนำถ  กองอรินทร์
5 เด็กหญิงเขมมกิำ  ญำนะ
6 เด็กหญิงอภชิญำ  ชุ่มศรี
7 เด็กหญิงพธูวดี  อดุม
8 เด็กหญิงสุภชำ  ยำปะนะ
9 เด็กหญิงวรัตชญำ  แสนค ำ
10 เด็กชำยกติติ  มเีพยีร
11 เด็กหญิงชฎำมำศ  อนิต๊ะมล
12 เด็กชำยธนกฤต  เมอืงสุวรรณ
13 เด็กชำยธนภทัร  ชัยปญัญำ
14 เด็กชำยรำมฤทธิ ์ สุดใจ
15 เด็กหญิงสวยสิริ  จ ำปำ
16 เด็กหญิงปลำยรัก  ชุ่มสวัสด์ิ
17 เด็กหญิงณัฐณภทัร  โถนำค
18 เด็กชำยกฤษฎำ  จันทร์มำทอง
19 เด็กหญิงศุภทัรำภรณ์  สิงหแ์กว้
20 เด็กชำยรัชชำนนท ์ ถำวิโร
21 เด็กชำยปรเมศร์  สมบติัใหม่
22 เด็กชำยณัชชำ  วรรณวงค์
23 เด็กชำยภทัรธร  วงศ์อำษำ
24 เด็กชำยนฐัวุฒิ  ออ๊ดเดช
25 เด็กหญิงอำทติยำ  โคตรธิสำร
26 เด็กชำยกรัณย์กร  ธิติเวศนส์กลุ
27 เด็กชำยคชำนนท ์ ไชยชะนะ
28 เด็กหญิงอทุยัทพิย์  ฉำงข้ำวค ำ
29 เด็กชำยปฏกิำนต์  ปำลีกยุ
30 เด็กชำยเจษฎำ  ก ำเพญ็
31 เด็กชำยธนวรรธน ์ พรีบญุญะสิทธิ์
32 เด็กหญิงรัชนกีร  ภอูำกจิ
33 เด็กหญิงอสพำภรณ์  เขมน้ดี
34 เด็กชำยชนะชัย  มำรอด
35 เด็กหญิงรัตนำกร  มติอภวิัฒน์
36 เด็กชำยสุทธิพงศ์  จันทร์ต๊ะรังศรี
37 เด็กหญิงประภำศิริ  เตมซิีว
38 เด็กชำยรักชำติ  กติิบตุร
39 เด็กหญิงพรรณวสำ  วงศ์กญัญำ
40 เด็กหญิงลักขณำ  หมกูลำง
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงณัฐกำนต์  วงศ์ธำนี
2 เด็กหญิงนริศรำ  ณ ล ำพนู
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  กนิร
4 เด็กหญิงวรินทร  วงค์คม
5 เด็กหญิงญำณิศำ  อนกุลุ
6 เด็กหญิงอจัฉริยำ  อดุทำเศษ
7 เด็กชำยโชคกติติศักด์ิ  สินธุเขียว
8 เด็กหญิงจำรุวรรณ  กล่ินแมน
9 เด็กหญิงฐิติมำ  กฤษวงค์
10 เด็กหญิงมนสันนัท ์ เทยีมแสน
11 เด็กชำยกฤษสมชิฌน ์ ศรีปญัญำ
12 เด็กชำยฐณะวัฒน ์ จันทรำ
13 เด็กหญิงสกำวรินทร์  พรหมณะ
14 เด็กชำยยุคลเดช  แกว้อำ้ย
15 เด็กหญิงรัตญำภรณ์  แทนสุวรรณ
16 เด็กหญิงนนธิชำ  ศรีวิชัย
17 เด็กชำยศุภสัณห ์ วงค์จันต๊ิบ
18 เด็กหญิงสุธิดำ  องิสถิตธนวันต์
19 เด็กชำยผูกพนั  พมิพอ์ปู
20 เด็กชำยวัชรพล  โยธำดี
21 เด็กหญิงนนัทน์ภสั  รอดแกว้
22 เด็กชำยพรรธนพ์ภิ ู ปำรมเีเจ้
23 เด็กหญิงกณัณำกำนต์  นตุตะระ
24 เด็กชำยปติภณ  รุ่งเรืองเกตุ
25 เด็กชำยอำทติย์กรณ์  อริยจักร์
26 เด็กหญิงวรัญญำ  สุธรรมแจ่ม
27 เด็กชำยพลภทัร  ธิยำว
28 เด็กชำยสหรัฐ  กนัทะนอ้ย
29 เด็กชำยพรีนนั  ชัยชนะ
30 เด็กหญิงอำทติญำ  แข็งแรง
31 เด็กหญิงธนชัชำ  จันทร์หล้ำ
32 เด็กชำยพรีียุตม ์ นนัติ
33 เด็กหญิงสุกญัญำ  พรมสัน
34 เด็กหญิงอศัลยำ  วังพฤกษ์
35 เด็กหญิงทกัษณิำ  พงิคะสัน
36 เด็กชำยชินวัตร์  เดชชิต
37 เด็กชำยณัฐดนยั  ปญัญำชัย
38 เด็กชำยภวูนำท  ออ่นนิ่ม
39 เด็กชำยสงกรำนต์  บ ำรุงสุข
40 เด็กชำยพงศกร  อนิต๊ะประเสริฐ
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ - นำมสกลุ
1 เด็กหญิงชนติำ  เตโชตำนนท์
2 เด็กหญิงรำมนรี  สุภำวรรณ์
3 เด็กหญิงอญัชิสำ  กระบวนแสง
4 เด็กหญิงสกณุำ  ใจไหว
5 เด็กหญิงผกำวดี  ชัยวงค์ษำ
6 เด็กชำยฐำปนพงศ์  สำยปั๋น
7 เด็กชำยวริทธิน์นัท ์ หล่อเถิน
8 เด็กหญิงธนชัชำ  เปรมวิทยำคุณ
9 เด็กหญิงณัฐชยำ  คำรินทำ
10 เด็กชำยทศวรรษ  ถำวร
11 เด็กชำยณัฐชนน  วงศ์ใหญ่
12 เด็กหญิงสรินดำ  ยองเพชร
13 เด็กหญิงนรัิชญำ  ปำลี
14 เด็กหญิงธัญรดี  สินจ้ำง
15 เด็กชำยศตคุณ  ไตรธรรม
16 เด็กหญิงอำรียำ  กำวิน
17 เด็กหญิงธัญวรรณ  บรูพำ
18 เด็กชำยพทิวัส  ต้ังวัฒนำตระกลู
19 เด็กชำยณัฐพงศ์  ปำรีกำศ
20 เด็กหญิงปำณิสรำ  รำชจินดำ
21 เด็กชำยภำกร  จิตนำรินทร์
22 เด็กหญิงญำดำวดี  บญุศรี
23 เด็กชำยศรัณยวัชร์  นนัติ
24 เด็กชำยอนวุัฒน ์ สินทรัพย์
25 เด็กชำยจิรวัฒน ์ อ ำมำตย์
26 เด็กชำยทำอจีิ  โอยำมำ่
27 เด็กชำยภำกร  พนัวัน
28 เด็กหญิงมชัฌิมำ  ตำจุมปำ
29 เด็กหญิงบษุยมำศ  ด้วงพรม
30 เด็กหญิงปำณิสรำ  วงค์ศรี
31 เด็กหญิงหสัชพร  แกว้พงค์
32 เด็กหญิงปยิำกร  ใยดี
33 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พระมำลำ
34 เด็กหญิงฐิตินนัท ์ ศรีรัตน์
35 เด็กชำยชวดล  บ ำรุงยศ
36 เด็กหญิงณัฐณิชำ  ผดุงพนัธ์
37 เด็กชำยธนทัพงษ ์ ปรุงเคร่ือง
38 เด็กชำยภทัรชัย  เขมวิลำส
39 เด็กชำยชยำนนท ์ ชมภู
40 เด็กชำยพทิวัส  ชำยนอ้ย
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