
ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล
1 ด.ช. กกการประชาธรรม  คงเรองราช โนนอุดม
2 ด.ช. กมลชยั  คาํใสขาว หันห้วยทราย
3 ด.ช. กรนุวัฒน์  สุวรรณเจรญกิจ หันห้วยทราย
4 ด.ช. กรองพล  มิตรสูงเนิน นางราํ
5 ด.ญ. กฤษติกา  แว่นศิลา เมืองโดน
6 ด.ช. กวน  นีกระโทก หันห้วยทราย
7 ด.ญ. กวนทรา  สว่างใหญ่ หันห้วยทราย
8 ด.ญ. กวนธดิา  เพ็ชรแสน หนองพลวง
9 ด.ญ. กวนธดิา  ศรดาวเรอง โนนเพ็ด
10 ด.ญ. กวสรา  สมน้อย ตลาดไทร
11 ด.ญ. กัญญานัฐ  ชุมนวล โนนเพ็ด
12 ด.ช. กันตินันท์  ปะระทัง วังไม้แดง
13 ด.ญ. กันยรตัน์  อาดปะละ ประทาย
14 ด.ญ. กันยาวร ์ แก้วคนูอก เมืองโดน
15 ด.ญ. กัลยวรรธน์  พาชนืใจ ตลาดไทร
16 ด.ญ. กานต์พิชชา  แสงสุข หนองหลัก
17 ด.ช. กิตติกร  ปตะสิงห์ เมืองโดน
18 ด.ช. กิติภูมิ  หอมดวงพรม หนองแวงโสกพระ
19 ด.ช. กุลพัทธ ์ สําราญวงค์ หนองพลวง
20 ด.ญ. กุลวดี  รตันาธวิัฒน์ เมืองโดน
21 ด.ญ. เกวลิน  กองโคกกรวด วังไม้แดง
22 ด.ญ. เกศณีย์  ง่วนทอง ประทาย
23 ด.ญ. ขวัญพร  บัตรยางนอก โคกกลาง
24 ด.ช. ขันตินันท์  มารศร ประทาย
25 ด.ช. คมกรช  จาํนงค์นอก ประทาย
26 ด.ช. คณุากร  ประจติร วังไม้แดง
27 ด.ญ. จรนทรทิ์พย์  แสนสุข หันห้วยทราย
28 ด.ช. จกัรภัทร  ปสสา ทุ่งสว่าง
29 ด.ช. จกัรรนทร ์ ชมพุทธ เมืองโดน
30 ด.ญ. จนัทาฐกานต์  เงยวสูงเนิน ดอนมัน
31 ด.ญ. จารว  ประภัสสร ประทาย
32 ด.ญ. จดิาภา  ขามปอมนอก โนนเพ็ด
33 ด.ญ. จดิาภา  ปุยไธสง ประทาย
34 ด.ช. จติรกร  บุตราภักดี เมืองโดน
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35 ด.ญ. จริชัญา  กองทุ่งมน ตลาดไทร
36 ด.ญ. จริาพร  โคตรสมบัติ หนองพลวง
37 ด.ญ. จริารตัน์  ประเทืองผล ประทาย
38 ด.ช. เจตนิพัทธ ์ แก้วไกล หนองค่าย
39 ด.ญ. ชญาณ์นันท์  อดทน เมืองโดน
40 ด.ช. ชญานิน  จนัสีทา ประทาย
41 ด.ญ. ชฎาพลอย  บุญเถิง โนนเพ็ด
42 ด.ญ. ชนม์นิภา  กุลวุฒิ ดอนมัน
43 ด.ญ. ชนัญญา  บุญพรม บึงคาํพรอ้ย
44 ด.ญ. ชนัฐปภา  มาลี ทุ่งสว่าง
45 ด.ญ. ชนิดา  ตวงกระโทก หันห้วยทราย
46 ด.ช. ชยุตพงศ์  พลยางนอก ตลาดไทร
47 ด.ญ. ชลธชิา  กําเหนิดสิงห์ หนองพลวง
48 ด.ญ. ชลิตา  จนัทรอิ์นทร์ กระทุ่มราย
49 ด.ช. ชยัชุมพล  มานะดี ประทาย
50 ด.ช. ชยัณรงค์  ทาจนัปุ ท่าดินดํา
51 ด.ช. ชยัวัฒน์  โพยนอก โคกกลาง
52 ด.ช. ชยัอนันต์  ปาละโถ โนนเพ็ด
53 ด.ช. ชาญวทย์  ข้อนอก กระทุ่มราย
54 ด.ช. ชโิดเซยี ซาเวย  เอกูชา วังไม้แดง
55 ด.ช. ชนิวัตร  ครุธเพ็ชร หนองแวงโสกพระ
56 ด.ญ. ญาณิน  โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ประทาย
57 ด.ญ. ญาณิน  สะเทินรมัย์ โคกกลาง
58 ด.ญ. ญาณิศาพัชร  ศิรรตันไพจติร โนนเพ็ด
59 ด.ช. ฐณกฤต  วงศ์ยุทธรตัน์ นางราํ
60 ด.ช. ฐานวัฒน์  ภิรมย์จติร หันห้วยทราย
61 ด.ช. ฐาปนพงศ์  เกษาหอม นางราํ
62 ด.ช. ฐติิพงศ์  บรรดาศักดิ หนองเยือง
63 ด.ช. ฐติิพัฒน์  น้อยตําแย วังไม้แดง
64 ด.ช. ณภัทร  อารสนัน เมืองโดน
65 ด.ช. ณรงค์ชยั  ไพรรตัน์ หันห้วยทราย
66 ด.ช. ณัฎฐพล  อินแบน หนองค่าย
67 ด.ช. ณัฐชนน  ทานนนอก โคกกลาง
68 ด.ญ. ณัฐณิชา  กัลยาณี วังไม้แดง
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69 ด.ช. ณัฐธญั  ขวัญศิร ประทาย
70 ด.ญ. ณัฐธดิา  พลยางนอก ตลาดไทร
71 ด.ญ. ณัฐปรยา  งวแถว หนองเยือง
72 ด.ช. ณัฐภัทร  นนตานอก ตลาดไทร
73 ด.ญ. ณัฐมล  ยังเมือง โพนทอง
74 ด.ญ. ณัฐวรา  แต่งภูมิ กระทุ่มราย
75 ด.ช. ณัฐศักดิ  ราชคง วังไม้แดง
76 ด.ญ. ณิชาณันทร ์ คําตัน วังไม้แดง
77 ด.ญ. ณิชาภัทร  เขม้นเขตกิจ นางราํ
78 ด.ช. เตชนิท์  จอดนอก ตลาดไทร
79 ด.ช. เตวท  แก้วคูนอก เมืองโดน
80 ด.ช. ทวศักดิ  กัวมาลา โนนอุดม
81 ด.ญ. ทิพาวดี  ถินนอก นางราํ
82 ด.ช. ธนกร  นิลโชติ หนองแวงโสกพระ
83 ด.ช. ธนชาติ  โคตรสมบัติ หนองค่าย
84 ด.ช. ธนพัฒน์  ทองกอง หนองพลวง
85 ด.ช. ธนภัทร  จรเกษม ประทาย
86 ด.ช. ธนภัทร  เฉิดละออ ประทาย
87 ด.ญ. ธนัชชา  เยียมไธสง กระทุ่มราย
88 ด.ญ. ธนัชพร  แก้วหลวง ชอ่งแมว
89 ด.ช. ธนากร  จาํนงค์ศิลป วังไม้แดง
90 ด.ช. ธนากร  บุญลักษณ์ ทุ่งสว่าง
91 ด.ช. ธนากฤต  ชาติวาณิชกุล ในเมือง
92 ด.ช. ธนาเดช  มาลาศร หันห้วยทราย
93 ด.ช. ธนายุส  ทววงค์ ประทาย
94 ด.ช. ธเนศชยัพล  บุบผาลา เมืองโดน
95 ด.ญ. ธญัจริา  สินนอก เมืองโดน
96 ด.ญ. ธญัชนก  มณีรตัน์ โนนเพ็ด
97 ด.ญ. ธญัญรตัน์  กลินจนัทรห์อม กระทุ่มราย
98 ด.ญ. ธญัญาณัฐ  กาบแก้ว เมืองโดน
99 ด.ญ. ธญัญารตัน์  ผาดไธสง หนองพลวง
100 ด.ญ. ธารทิพย์  พลรกัษา วังไม้แดง
101 ด.ญ. ธดิาพร  สุไต้ทอน วังไม้แดง
102 ด.ช. ธรีโชติ  คุ้มสา ประทาย
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103 ด.ช. ธรีเดช  ดีกิจ นาคาํ
104 ด.ช. ธรีธ์วัช  จาดพุ่ม ทุ่งสว่าง
105 ด.ช. ธรีพัฒ  เพชรรกัษา เมืองโดน
106 ด.ช. ธรีภพ  ดีเดิม ตลาดไทร
107 ด.ช. ธรีภัทร  ใจศร โนนเพ็ด
108 ด.ช. ธรีภัทร  รกัษาภักดี โนนเพ็ด
109 ด.ช. ธรีะพงษ์  ชาแป บางกะดี
110 ด.ช. นนทพัทธ ์ พลยางนอก หนองค่าย
111 ด.ญ. นพรกัษ์  หมีทอง ประทาย
112 ด.ญ. นภัสสร  มีทรพัย์ ประทาย
113 ด.ญ. นราภรณ์  แดนไธสง ทองหลาง
114 ด.ญ. นรสรา  ดีไธสง ประทาย
115 ด.ญ. นฤพันธ ิ ห้อยไธสง ตลาดไทร
116 ด.ช. นวันธร  วรไธสง ดอนมัน
117 ด.ญ. นันท์นภัส  กองทุ่งมน หนองค่าย
118 ด.ช. นันทพัทธ ์ บุญส่ง วังไม้แดง
119 ด.ญ. นันทภัส  ไชยสง หันห้วยทราย
120 ด.ญ. นันทิดา  ก้อนคง โนนอุดม
121 ด.ญ. นากานดา  ปุราทะกา หนองตาดใหญ่
122 ด.ญ. นิยตา  สวนไธสง ทุ่งสว่าง
123 ด.ช. นิรวทธ ิ แทนแดง ดอนมัน
124 ด.ญ. นิศารตัน์  เรองเสนา หนองตาดใหญ่
125 ด.ช. บัญญพนต์  ลายทอง หันห้วยทราย
126 ด.ช. เบญจพล  บัวสีมา นางราํ
127 ด.ช. ปกรณ์  พัดเพ็ง เมืองโดน
128 ด.ช. ปฎิภาณ  ภูเงน หนองพลวง
129 ด.ช. ปฏิภาณ  ชยัปญหา หันห้วยทราย
130 ด.ญ. ปนัดดา  บุญทันเสน โนนเพ็ด
131 ด.ญ. ปพัสรา  เชดิชู กระทุ่มราย
132 ด.ช. ปรวัฒน์  ฉิมพลี หันห้วยทราย
133 ด.ช. ปรวัตร  สีแสด สีดา
134 ด.ญ. ประกายดาว  พลดงนอก ประทาย
135 ด.ช. ปรตัถกร  พกกลาง ในเมือง
136 ด.ช. ปรนทร  พ่อค้า โคกกลาง
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137 ด.ญ. ปรยากร  รุง่เปา ประทาย
138 ด.ญ. ปวรศา  บุญญาศิร ประทาย
139 ด.ช. ปญญวัฒน์  ดวงพรม วังไม้แดง
140 ด.ช. ปณณวท ุ์  ชุบไธสง เมืองโดน
141 ด.ญ. ปานชวีา  ทูลไธสง หนองเยือง
142 ด.ญ. ปานไพลิน  นนตานอก กระทุ่มราย
143 ด.ญ. ปารสา  คะณาวัน โนนเพ็ด
144 ด.ญ. ปารุดา  มณีวรรณ์ เกาะชา้ง
145 ด.ญ. ปยะนันท์  ชยัไธสง เมืองโดน
146 ด.ช. ปยะโภคิน  มาศมูล หันห้วยทราย
147 ด.ญ. ปุณณดา  ชยัพงษ์ แก้งสนามนาง
148 ด.ญ. ปุณณดา  บวัขาว โนนอุดม
149 ด.ญ. ปุณณิศา  เวยงสีมา หันห้วยทราย
150 ด.ช. ปุณยวร ์ สุวรรณศักดิ ประทาย
151 ด.ญ. ปูรดา  พุ่มธูป ประทาย
152 ด.ญ. เปมิกา  วรไธสง ดอนมัน
153 ด.ญ. เปรมิกา  วอแพง กระทุ่มราย
154 ด.ช. พงศกร  โสดาลุ วังไม้แดง
155 ด.ช. พงศพัศ  คาํนับภา เมืองโดน
156 ด.ญ. พจนินท์  เพ็ญสุข นางราํ
157 ด.ช. พชรดนย์  ชชัพงศ์ไพศาล ประทาย
158 ด.ช. พชรพัทธ ์ ศรเมือง ประทาย
159 ด.ญ. พรกนก  มนตะราช ประทาย
160 ด.ช. พรหมเทพ  โหมดนอก เมืองโดน
161 ด.ญ. พลอยพิสุทธ ิ แก้วคนูอก หันห้วยทราย
162 ด.ช. พสุธา  สะอาดรมัย์ เมืองโดน
163 ด.ญ. พัชชา  แก้วโยธา เมืองโดน
164 ด.ช. พัชรพล  นันทะเสน เมืองโดน
165 ด.ญ. พันธติรา  ชชัพงศ์ไพศาล ประทาย
166 ด.ช. พันธุธ์ชั  มาลัยศร ประทาย
167 ด.ญ. พิชชา  แย้มศร ประทาย
168 ด.ญ. พิชฌกาญจน์  จนัอุตลวง ประทาย
169 ด.ญ. พิชญา  กิงคาํ โคกกลาง
170 ด.ญ. พิชญาภา(แฝดน้อง)  ชชัพงษ์ไพศาล ประทาย
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171 ด.ญ. พิมพ์ณดา  กุลมา หนองพลวง
172 ด.ญ. พิมพ์พิกา  สระภูมิ นางราํ
173 ด.ญ. พิมลพัทธ ์ ความใหม่ กระทุ่มราย
174 ด.ญ. พิยดา  การะเกษ ตลาดไทร
175 ด.ช. พิษณุ  อ่อนตร โคกกลาง
176 ด.ช. พีรดลย์  สุภศร หันห้วยทราย
177 ด.ช. พีรพัฒน์  ทิพย์โกมล ประทาย
178 ด.ช. พีรภัทร  ปุผาโล เมืองโดน
179 ด.ช. พีระวัฒน์  เชอืมไธสง นางราํ
180 ด.ช. พุฒิพงศ์  ไทยนอก ตลาดไทร
181 ด.ช. พุฒิพงศ์  บุตรแสน โคกกลาง
182 ด.ช. พุฒิเมธ  มาลาน ประทาย
183 ด.ญ. เพชรมณี  ดวงตา บ้านโคก
184 ด.ญ. ฟาติมา  อินทิรถ หนองค่าย
185 ด.ญ. ภัทรธดิา  ไลยะรตัน์ โคกกลาง
186 ด.ญ. ภัทรปภา  หัวคาํ ประทาย
187 ด.ญ. ภัทรวดี  จนัทสิงห์ ประทาย
188 ด.ญ. ภัทรวดี  พันธรุา หันห้วยทราย
189 ด.ญ. ภัทรวรนทร ์ ครองยุติ เหล่าไฮงาม
190 ด.ช. ภาคิน  ลางไชย กระทุ่มราย
191 ด.ช. ภาณวุัฒน์  พันฤทธิ โนนเพ็ด
192 ด.ญ. ภาพิชมนทน์  พิทยพรพันธ์ ประทาย
193 ด.ญ. ภาสินี  โคตรสํานวน วังไม้แดง
194 ด.ช. ภูรณัฐฐ ิ ไชยทิพย์ นิคม
195 ด.ช. มารตุพงศ์  ปุยไธสง หันห้วยทราย
196 ด.ญ. เมธาพร  แทนโสภา หนองพลวง
197 ด.ญ. เมลิตา  สนันไทย เมืองโดน
198 ด.ญ. ยศวดี  ประชนักาญจนา ทุ่งสว่าง
199 ด.ญ. ยศวดี  ลิพรม เมืองโดน
200 ด.ญ. รจนา  ทองลา ตลาดไทร
201 ด.ช. รชฏ  เพลิดนอก วังไม้แดง
202 ด.ญ. รมย์ธรีา  พรมประเสรฐ โคกกลาง
203 ด.ช. รเมศ  นาชนิ วังไม้แดง
204 ด.ช. รชักฤช  พิมพ์ทอง หนองพลวง
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205 ด.ช. รชัชานนทร ์ ดอนนาม เมืองโดน
206 ด.ญ. รฐันันท์  ทองโคตร หันห้วยทราย
207 ด.ช. ราชสีห์  หัดสูงเนิน วังไม้แดง
208 ด.ญ. รนลดา  ฟอมไธสง หนองพลวง
209 ด.ญ. รุง่รุจ ี สียางนอก กระทุ่มราย
210 ด.ช. เรวัตร  กลินจนัทร์ ประทาย
211 ด.ญ. ละลิดพัด  ทุมพร วังไม้แดง
212 ด.ญ. ลักษิกา  กังขรนอก หันห้วยทราย
213 ด.ช. วงศกร  ดํารงค์ ประทาย
214 ด.ญ. วรเนตร  เพ็ชรอ่อน ประทาย
215 ด.ญ. วรมน  วงศาประเสรฐ หันห้วยทราย
216 ด.ช. วรรณลภย์  วระพล หันห้วยทราย
217 ด.ช. วรากร  การงาม เมืองโดน
218 ด.ญ. วราวรรณ  สุดทอง เมืองโดน
219 ด.ช. วายุ  ตะโน หันห้วยทราย
220 ด.ช. วธวัส  พลยางนอก ตลาดไทร
221 ด.ญ. วมลณัฐ  ลองชยัภูมิ นางราํ
222 ด.ช. วศณุกรณ์  ภู่นอก เมืองโดน
223 ด.ช. ศรณัยู  ง่วนทอง ประทาย
224 ด.ช. ศราวุฒิ  ฤทธบุิร นางราํ
225 ด.ญ. ศศิธร  ผิวผ่อง วังไม้แดง
226 ด.ช. ศักดิดา  ปญญาวงศ์ วังไม้แดง
227 ด.ช. ศิรพัฒน์  ฤทธไิธสง ประทาย
228 ด.ญ. ศิรนภา  ล้วงทองหลาง กระทุ่มราย
229 ด.ช. ศิวกร  แก่นแก้ว วังไม้แดง
230 ด.ช. ศิวกร  สณฑ์สกุณา ประทาย
231 ด.ญ. ศิวาพร  แจวจนัทึก วังไม้แดง
232 ด.ช. ศุภกร  กลินจนัทร์ ประทาย
233 ด.ช. ศุภณัฐ  หาญระรงค์ ต้นธงชยั
234 ด.ญ. ษา  ประธาน ประทาย
235 ด.ญ. สดาพร  เสนนอก โนนเพ็ด
236 ด.ญ. สบันงา  แสงศรเรอง ประทาย
237 ด.ญ. สรตา  โยธา เนินพระ
238 ด.ช. สิทธชิยั  บวัเชย หนองสองห้อง
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239 ด.ช. สิบทิศ  แคนบุญจนัทร์ กระทุ่มราย
240 ด.ช. สิรดนัย  ปตตาฝาย กระชอน
241 ด.ช. สิรวุฒิ  สีเลา วังไม้แดง
242 ด.ญ. สุกัญญา  แซเ่ต็ม ปงเตา
243 ด.ช. สุทธนัินท์  กุลวงษ์ เทพาลัย
244 ด.ช. สุทธศัิกดิ  พลดงนอก ประทาย
245 ด.ญ. สุภัทรวรนทร ์ สุดสาร วังไม้แดง
246 ด.ช. สุรยา  แก้วสม วังไม้แดง
247 ด.ญ. สุวพัชร  วลาศ ประทาย
248 ด.ช. เสฎฐวุฒิ  จุลทะกอง โคกกลาง
249 ด.ญ. หนึงธดิา  เกาะกลาง กระชอน
250 ด.ญ. หนึงสตร  ปุผาลา วังทองหลาง
251 ด.ญ. เหมือนฝน  จนัขุนทด ประทาย
252 ด.ญ. อติกานต์  อ่อนเหลา วังไม้แดง
253 ด.ญ. อธชิา  พันทอง วังไม้แดง
254 ด.ช. อธเิทพ  บัวนาค โคกกลาง
255 ด.ช. อธปิไตย  สาชนิ โนนเพ็ด
256 ด.ช. อนันตชยั  สุมณฑา หนองค่าย
257 ด.ช. อนุกูล  บุญยิง หนองพลวง
258 ด.ช. อนุภัทร  มะนาวนอก หันห้วยทราย
259 ด.ญ. อภิชญา  คนกล้า โนนเพ็ด
260 ด.ญ. อภิชญา  ดีนอก หันห้วยทราย
261 ด.ญ. อภิชญา  มัชติมา วังไม้แดง
262 ด.ช. อภิเชษฐ ์ โพธลิะเดา โนนเพ็ด
263 ด.ญ. อภิญญา  เสียงแจม่ใส โนนเพ็ด
264 ด.ญ. อรจริา(แฝดพี)  เพชรนิล หันห้วยทราย
265 ด.ญ. อรณิชา(แฝดน้อง)  เพชรนิล หันห้วยทราย
266 ด.ช. อรรคพล  ฤทธพิิษ โคกกลาง
267 ด.ญ. อรสรา  ถินสําอางค์ วังไม้แดง
268 ด.ญ. อรสา  สุขกําเนิด โนนเพ็ด
269 ด.ญ. อรโุณทัย  พลยางนอก อิตือ
270 ด.ญ. อวกา  ลายทอง หันห้วยทราย
271 ด.ญ. อัจฉราภรณ์  นานอก วังไม้แดง
272 ด.ญ. อัชฌาวดี  ภู่รตัน์ นางราํ
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273 ด.ช. อาทิวราห์  พงษ์สุวรรณ กระทุ่มราย
274 ด.ช. อิทธพัิทย์  อินทรจ์นัทร์ กระทุ่มราย
275 ด.ช. อิทธศัิกดิ  บุบผาลา หันห้วยทราย
276 ด.ช. อุดมทรพัย์  เจอืจนัทร์ นางราํ


