
1 เด็กหญิงบณัฑิตา  ประหยัด
2 เด็กหญิงจริยา  ประพัตร์
3 เด็กชายธนรัช  รบไพรี
4 เด็กชายพรชัย  ชุ่มแจ่ม
5 เด็กชายจารุภัทร  อินทร์สําเภา
6 เด็กหญิงปรัทยารัตน์  สิงหเ์ถื่อน
7 เด็กชายสรัล  เขื่อนชนะ
8 เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบบุผา
9 เด็กหญิงธนัชชา  สีดาเสถียร
10 เด็กชายธนาธร  สุนทรวรลักษณ์
11 เด็กชายฌาณวัฒน์  อินเล้ียง
12 เด็กหญิงสุนิสา  รอดกสิกรรม
13 เด็กหญิงอติกานต์  เกษแก้ว
14 เด็กหญิงณราวัลย์  สุริวงษ์
15 เด็กหญิงกัญยาณี  พวงรัตน์
16 เด็กหญิงพรทพิา  สุ่มงาม
17 เด็กชายณฐพล  กิจจา
18 เด็กหญิงแพรวา  จันคง
19 เด็กชายณภัทร  ฉัตรไชยศิริ
20 เด็กหญิงสุภัสสรา  ดําเสนเจริญวงค์
21 เด็กชายสรยุทธ  อิ่มสวัสด์ิ
22 เด็กหญิงนิตติกาล  สุขกล่ิน
23 เด็กชายศุภกฤษณ์  คุ้มชู
24 เด็กชายสาธิต  จีนเอม
25 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขประมูล
26 เด็กชายพงศักดา  ชัยนามน
27 เด็กหญิงเนติกานต์  หอมร่ืน
28 เด็กหญิงจณิตรา  บญุมาก
29 เด็กชายกิตติพัทธ์  อินปา
30 เด็กหญิงมนัสนันท ์ ล้อมสุข
31 เด็กชายธีรภัทร  ประคองพันธ์
32 เด็กชายจิรเมธ  ทบัพันธ์
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33 เด็กหญิงวิศรรษณี มีขวัญ
34 เด็กหญิงศศิวิมล  ดําสนิท
35 เด็กชายขจรศักด์ิ  ขํามี
36 เด็กหญิงพรศิกานต์  มีสําราญ
37 เด็กหญิงธนภรณ์  จํานงจิตร์
38 เด็กหญิงอาทติยา  นุสสะ
39 เด็กหญิงจีรนันท ์ กาญจนา
40 เด็กชายศิวกร  จุลศิลป์
41 เด็กชายอํานาจ  นาคเกษม
42 เด็กชายปวริส  สุวรรณสิงห์
43 เด็กหญิงชนัสรา  ปฏิสังข์
44 เด็กชายภัครพงษ์  กล่ินเกษร
45 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีริบตุร์
46 เด็กหญิงอัยรดา  ยงกสิกรรม
47 เด็กชายพชรกฤษณ์  กฤษณพันธ์
48 เด็กชายพงศ์ดนัย  จรุมเครือ
49 เด็กหญิงแพรชมพู  เขือนยัง
50 เด็กหญิงณัชากร  ประสิทธินาวา
51 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กุลวิเศษ
52 เด็กหญิงชญานนท ์ พิมพา
53 เด็กหญิงโสภิดา  อินฉ่ํา
54 เด็กหญิงมนัสญา  ถ้วนถี่
55 เด็กหญิงวีราวรรณ  บญุรอด
56 เด็กหญิงสิริมา  แก้วหลวง
57 เด็กชายนรินทร์  สวรรค์หลง
58 เด็กชายวิริยะบณัฑิต  พานิชนอก
59 เด็กชายคริสโตเฟอร์ ฟิลิป ชเรดเคอร์
60 เด็กชายคุณากร  ศรีเจริญรุ่งเรือง
61 เด็กชายกิตติยะ  ปิ่นแก้ว
62 เด็กหญิงอาธิตยา  ง้าวแก้ว
63 เด็กหญิงปยิะธิดา  บญุศักด์ิ
64 เด็กหญิงมณีรัตน์  วรรณทอง
65 เด็กหญิงดวงพร  บญุยืด
66 เด็กหญิงกุลทพิย์  พรมภักด์ิ
67 เด็กหญิงปญุสิตา  เรืองวงศ์



68 เด็กชายรัตนชัย  อินทพงษ์
69 เด็กหญิงรัชนันท ์ บญุน่วม
71 เด็กหญิงเนตรปรียา  เจริญวงษ์
72 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  จันทร์กลํ่า

73 เด็กหญิงมนัสนันท ์ กล่ินด้วง

74 เด็กชายพนธกร  ประเสริฐสิทธ์ิ
75 เด็กหญิงรุ่งทพิย์  สนสิริ
76 เด็กชายภูวิศ  ภักดีบรีุ
77 เด็กชายสุรภูมิ  คุ่ยสาหร่าย
78 เด็กชายวัชรพล  เหลาเจริญทวี
79 เด็กชายทนิภัทร์  เขม้นกสิกรรม
80 เด็กชายภูวดล  กลัดกลีบ
81 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ณัฏฐกุลนันท์
82 เด็กหญิงปทติตา  ศิริพงษ์
83 เด็กชายศิวกร  บญุเกษม
84 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  แสงสว่าง
85 เด็กหญิงนัฐฐินี  พรายอินทร์
86 เด็กชายพัฒน์ชัย  เดชเดชะ
87 เด็กชายศุภภิตต์  แก้วธานี
88 เด็กชายวรพล  รุ่งน้อย
89 เด็กหญิงตะวันฉาย  ขุมด้วง
90 เด็กหญิงอภิชญา  นามสง่า
91 เด็กหญิงงามศิริ  ทองหล่อ
92 เด็กหญิงจินตภา  ฉิมพลี
93 เด็กชายศุภวิชญ์  จันพุต
94 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองมังค์
95 ด.ช.ศรายุทธ  กิจจา
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1 นายธรรมรัตน์ ศรีคุณ
2 นายเมธี น้อยม่วง
3 ด.ญ.ศุจินทรา หอมปบุผา
4 ด.ญ.ศศิกานต์ ทพิย์สุข
5 น.ส.ตวงทอง มณีรัตน์
6 น.ส.เปี่ยมลาภ เนื้อทองสยาม
7 นายธวัชชัย ตาคะ
8 ด.ญ. สุดารัตน์ ปานฤทธ์ิ
9 ด.ช.สหรัฐ กิ่งกันหา
10 ด.ญ.บญุสาริกา เหล่าเขตกิจ
11 ด.ญ.อัจฉรา สมศรี
12 ด.ญ.จักรี แดงอิ่ม
13 ด.ช.บญุญโชค เวฬุวนารักษ์
14 ด.ญ.อภัสรา เหล่าเขตกิจ
15 ด.ญ.ณัฐกานต์ หอมร่ืน
16 ด.ช.ธนวัฒน์ อุปนันชัย
17 นายก่อพงศ์ ขันสิงห์
18 ด.ญณัฐสุดา แสนกาษา
19 ด.ญ.ศิริวรรณ กิจจา
20 นายศุภณัฐ พูลหน่าย
21 ด.ญ.แสงแก้ว แซ่ด่าน
22 ด.ช.พิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข
23 ด.ย.พิมลวรรณ ศรีสร้อย
24 ด.ญ.ศิรินญา แสงอรุณ
25 น.ส.ชลิตตา เนียมหอม
26 น.ส.พรรณประภา พรายอินทร์
27 นายจักรพรรณ สุวรรณบาง
28 ด.ญ.เกวลิน ลาดหนองขุ่น
29 ด.ย.สุมิตรา ดีเลิศ
30 ด.ญ.พัชรี นาคมอญ
31 ด.ญ.โบต๋ัน วงค์สวัสด์ิ
32 ด.ญ.ชุตินันท ์หยัดน้ํา
33 ด.ญ.กฤษณา เฮงสิ
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34 ด.ช.สหโชค ถมอินทร์
35 ด.ช.ภานุวัฒน์ ผลเศรษฐี
36 ด.ญ.ปภาวรินทร์ อรุณปาภารักน์
37 ด.ช.พรพจน์ แซ่เจี่ย
38 ด.ช.กิตติพัฒน์ ขุนพิลึก
39 ด.ช.ชาลชล วงษ์ต๊ะ
40 ด.ญ.อรไพลิน กันยาโพธิ
41 ด.ช.วันทวุฒิ มาศิริ
42 ด.ช.ณัฐพงษ์ บญุวาส
43 น.ส.มันฑณา คนดี
44 น.ส.ดรุณวรรณ ปานเกิด
45 น.ส.พัชราภรณ์ ดําสนิท
46 น.ส.สโรชา อ่วมแก้ววงษ์
47 น.ส.พิมพ์วจี กลํ่าโพธ์ิ
48 น.ส.จิดาภา แสนศรี
49 น.ส.กมลวรรณ โกธัญ
50 ด.ญ.สิริลักษณ์ ด้วงสุข
51 ด.ญ.แสงดาว หารสาริจ
52 ด.ช.ศุภภิตต์ สิงหพ์ยา
53 ด.ญ.สุมิตรา โชยเนตร
54 ด.ช.ณัฐศักด์ิ กิ่งวาที
55 ด.ช.ณัฐพล ประจงสุข
56 ด.ช.วงสธร บญุศักด์ิ
57 ด.ช.ปรีดาพงษ์ ปญัญา
58 ด.ญ.สุปรียา นุ่มน้อย
59 ด.ช.กันตภณ สุขชุม
60 ด.ญ.กัณขนิษฐา แจ่มใส
61 นายประเสริฐ ล้อมสุข
62 ด.ญ.สุภาวดี จํานงค์
63 ด.ญ.สุกัญญา ตันใจ
64 ด.ช.อนุรักษ์ อยู่เย็น
65 ด.ช.ธนวุฒิ ขันถหตัถ์
66 ด.ญ.กิ่งแก้ว อ่อนแก้ว
67 ด.ญ.ศศิมล รักษาภักด์ิ
68 ด.ช.ชุติพนธ์ อาจธัญกรณ์



69 ด.ช.ชัยชนะ แสนสม
70 ด.ช.พงษ์สิทธ์ิ ปั้นเหน่ง
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