
กลุ่มที่ 5
ล ำดับ เลขที่สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ประเภท โรงเรยีน

1 173 เด็กหญิง สุมิตา นวลแหยม ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

2 051 เด็กหญิง สุวภทัร บญุส าเร็จ ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

3 433 เด็กหญิง เบญญาภา เขียวดี ทั่วไป แหลมนกแก้ว

4 135 เด็กชาย พรรณพรรค บวัวงัโปง่ ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

5 149 เด็กหญิง อพชิชา ร่วมวงศ์ ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

6 282 เด็กหญิง นเรนพร ธรรมมีดี ทั่วไป บา้นในเมือง

7 157 เด็กหญิง มณีรัตน์ บตุรดา ทั่วไป บา้นฟากบงึ

8 006 เด็กหญิง อาริษา สุขเรือง ทั่วไป นาอินวทิยาคม

9 240 เด็กหญิง สาทริยา มีสุข ทั่วไป นาอินวทิยาคม

10 432 เด็กหญิง นารีรัตน์ ค าปล้ืม ทั่วไป แหลมนกแก้ว

11 161 เด็กหญิง ภคัจีรา แสนสุภา ทั่วไป บา้นฟากบงึ

12 007 เด็กหญิง เอนุมาศ พุ่มเทยีน ทั่วไป นาอินวทิยาคม

13 003 เด็กชาย ธนากร พนัมา ทั่วไป วดับา้นเกาะ

14 138 เด็กชาย บญุยพตัน์ ยิ้มมาก ทั่วไป บา้นฟากบงึ

15 123 เด็กหญิง พมิลพรรณ บญุบตุร ในเขต บา้นในเมือง

16 415 เด็กหญิง นัทธกานต์ พนัธุสุ์วรรณ์ ทั่วไป บา้นทา่สัก

17 239 เด็กหญิง จิรัชยา มาตรินทร์ ทั่วไป นาอินวทิยาคม

18 337 เด็กหญิง จิรประภา ช่วยคง ทั่วไป จรัสศิลป์

19 321 เด็กหญิง พทัธธ์รีา ดิษฐข า ทั่วไป บา้นในเมือง

20 120 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ใจจู ทั่วไป โรจนวทิย์มาลาเบี่ยง

21 348 เด็กหญิง ธญัพชิชา สติดี ทั่วไป จรัสศิลป์

22 277 เด็กชาย วชิรวชิญ์ แสวงลาภ ทั่วไป บา้นในเมือง

23 298 เด็กหญิง น้ าผ้ึง สนโต ทั่วไป บา้นในเมือง

24 122 เด็กหญิง ตรีพสุิทธิ์ ทองเกาะ ทั่วไป บา้นในเมือง

25 102 เด็กชาย กิตตินันท์ มีสาตร์ ทั่วไป บา้นในเมือง

26 244 เด็กหญิง นิตยา สุวรรณประเสริฐ ทั่วไป วดัอัมพวนาราม

27 441 เด็กหญิง ฑิฑัมพร วงษอ์ าพนัธ์ ทั่วไป บา้นกองโค

28 338 เด็กชาย จีรศักด์ิ ศรีอ าไพ ทั่วไป จรัสศิลป์

29 088 เด็กชาย ชาติกาญจน์ จงบริบรูณ์ ทั่วไป นาอินวทิยาคม

30 002 เด็กหญิง อรวรรณ อ้นกลม ทั่วไป วดับา้นเกาะ

31 121 เด็กชาย วนัพทิกัษ์ ยากองโค ในเขต บา้นในเมือง

32 197 เด็กหญิง นิรินธนา อินทร์ตระกูล ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

33 137 เด็กหญิง บศุรา อินทร์คง ทั่วไป วฒันศิลปว์ทิยาลัย

34 346 เด็กชาย พงษพ์พิฒัน์ พรมจุ้ย ทั่วไป จรัสศิลป์

35 257 เด็กหญิง พชิามญช์ กิ่งแก้ว ทั่วไป ชุมชนบา้นดง
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36 281 เด็กหญิง กนกวรรณ โหพ้า ทั่วไป บา้นในเมือง

37 302 เด็กชาย จักริน กุมภะ ทั่วไป บา้นในเมือง

38 319 เด็กชาย อนุชา ยังอุ่น ทั่วไป บา้นในเมือง

39 005 เด็กชาย นทชีัย ลาเกี้ยว ทั่วไป วดับา้นเกาะ

40 429 เด็กหญิง นวพร บญุต่าย ทั่วไป บา้นคลองเรียงงาม

กลุ่มที่ 6
ล ำดับ เลขที่สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ประเภท โรงเรยีน

41 430 เด็กหญิง เพชรลดา สวา่งพงษ์ ทั่วไป บา้นช าหนึ่ง

42 333 เด็กชาย ก้องภพ มะลิสา ทั่วไป บา้นในเมือง

43 431 เด็กชาย จิรภทัร กล่ินนาค ทั่วไป บา้นทา่สัก

44 216 เด็กชาย อนันทโชค ช้างค า ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

45 162 เด็กหญิง เนตรนภสิ อยู่ยืด ทั่วไป บา้นดารา

46 355 เด็กชาย จุลจักร ชูมิตร ทั่วไป จรัสศิลป์

47 107 เด็กหญิง วณิชดา อนุเคราะห์ ในเขต บา้นในเมือง

48 196 เด็กหญิง นิวาริน อินทร์ตระกูล ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

49 176 เด็กชาย อธชิาติ ขันทองค า ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

50 428 เด็กชาย ณฐพงค์ แจ้งสุวรรณ์ ทั่วไป เทศบาลวดัไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)

51 423 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูอยู่ ทั่วไป บา้นทา่สัก

52 434 เด็กหญิง ธนวรรณ ม่วงเผือก ทั่วไป บา้นหนองบอน

53 416 เด็กหญิง สโรชา พกุขุ้ย ทั่วไป วดับา้นเกาะ

54 332 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ สุขเรือง ทั่วไป บา้นในเมือง

55 164 เด็กหญิง พมิพพ์ศิา กิ่งเกล้า ทั่วไป วดับา้นเกาะ

56 172 เด็กชาย บริพตัร ทมุชาติ ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

57 288 เด็กหญิง ชลลดา จุระกัน ทั่วไป บา้นในเมือง

58 424 เด็กชาย สรศักด์ิ ก ารัมย์ ทั่วไป วดับา้นเกาะ

59 158 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จินดาประทมุ ทั่วไป บา้นฟากบงึ

60 052 เด็กหญิง มาติกา ทรัพย์ทอง ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

61 128 เด็กหญิง จารียา หอยศรีจันทร์ ทั่วไป บา้นในเมือง

62 221 เด็กชาย จตุรพร แพง่ไฉน ทั่วไป บา้นปา่กะพี้

63 156 เด็กหญิง โสภตินภา อินอิว ทั่วไป บา้นฟากบงึ

64 435 เด็กหญิง บณัฑิตา เขียวดี ทั่วไป แหลมนกแก้ว

65 312 เด็กชาย นราภทัร รอดอยู่ ทั่วไป บา้นในเมือง

66 341 เด็กหญิง จิณหน์ิภา วงค์ยิ้มใย ทั่วไป จรัสศิลป์

67 411 เด็กชาย ฐฤต รุ่งบาง ทั่วไป จรัสศิลป์

68 420 เด็กหญิง กรรณิกา กิ่งทั่ง ทั่วไป บา้นทา่สัก

69 160 เด็กหญิง พรนัชชา สุวรรณพนัธ์ ทั่วไป บา้นดารา
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70 231 เด็กหญิง แพรวา พลสวสัด์ิ ทั่วไป นาอินวทิยาคม

71 132 เด็กหญิง เพชรพลอย พนัธพ์ชื ทั่วไป วดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

72 165 เด็กชาย อนาคิน ยุทธนะ ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

73 364 เด็กหญิง ศิรภทัร มูลนิล ในเขต จรัสศิลป์

74 227 เด็กหญิง อาภสัรา ยิ้มสวน ในเขต บา้นปา่กะพี้

75 103 เด็กชาย อิศรานุวฒัน์ จุ้ยม่วง ในเขต บา้นหาดทบัยา

76 354 เด็กหญิง กษมาพนัธ์ สวนปาน ทั่วไป จรัสศิลป์

77 179 เด็กหญิง ลักษกิา เกตุแย้ม ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

78 045 เด็กชาย นภดล ยิ้มใย ทั่วไป ฤทธไิกรศึกษา

79 037 เด็กหญิง จิดาภา มั่นเกิด ในเขต บา้นหลักร้อย

80 067 เด็กชาย ภริูภทัร ใจยิ้ม ในเขต บา้นดอนโพ

กลุ่มที่ 7
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81 283 เด็กชาย ฐิติวฒุน์ พชิยพงศ์ ในเขต บา้นในเมือง

82 192 เด็กหญิง นวารัตน์ หว่งศร ในเขต บา้นปากคลอง

83 387 เด็กหญิง สาธติา ฟกับวั ในเขต จรัสศิลป์

84 151 เด็กชาย ศุภเวช ไวยวฒิุ ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

85 389 เด็กหญิง เกตจริณย์ กล่ินทว้ม ในเขต จรัสศิลป์

86 056 เด็กหญิง ปานชนก มูลค า ในเขต บา้นทา่เด่ือ

87 049 เด็กหญิง อริยา เกิดคุ้ม ในเขต บา้นทา่เด่ือ

88 251 เด็กหญิง กฤติกา ผ่องศรี ทั่วไป บา้นดารา

89 086 เด็กหญิง สุกัลยา ชะดาบู่ ในเขต บา้นหลักร้อย

90 004 เด็กหญิง สุภาพร สังข์เสม ทั่วไป วดับา้นเกาะ

91 391 เด็กหญิง ธนัญญา พลิกสี ในเขต จรัสศิลป์

92 066 เด็กชาย ธญัพสิิษฐ์ จันอ่อน ในเขต บา้นดอนโพ

93 252 เด็กชาย ชรัช เฉวยีงวาส ในเขต บา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75

94 372 เด็กชาย เจตณัฐ ยิ้มอ่อน ในเขต จรัสศิลป์

95 305 เด็กชาย ณัฐวฒิุ แก้วจีน ในเขต บา้นในเมือง

96 085 เด็กหญิง พมิพช์นก คงปนันา ในเขต บา้นหลักร้อย

97 345 เด็กชาย ภทัรพล จูอ๊อต ทั่วไป จรัสศิลป์

98 242 เด็กหญิง ธนพร อยู่อ่ า ในเขต บา้นปา่กะพี้

99 027 เด็กหญิง ดวงกมล อินประเสริฐ ในเขต บา้นคลองกล้วย

100 299 เด็กหญิง สุภสัสรา เดชช้าง ทั่วไป บา้นในเมือง

101 326 เด็กหญิง ณัฐริชา กิจสวน ทั่วไป บา้นในเมือง

102 114 เด็กหญิง แก้วกล้า บญุเปรม ในเขต บา้นในเมือง

103 062 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ จันทร์ ในเขต บา้นดอนโพ
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104 362 เด็กหญิง วชิรภรณ์ ชัยศรีหา ในเขต จรัสศิลป์

105 058 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ฟกัค า ในเขต บา้นทา่เด่ือ

106 238 เด็กหญิง ปทติตา จูมี ในเขต บา้นปา่กะพี้

107 294 เด็กชาย ณิชคุณ เหล็กทั่ง ทั่วไป บา้นในเมือง

108 146 เด็กหญิง อังคณา ภญิโญ ในเขต บา้นนายาง

109 275 เด็กหญิง กัญญาวร์ี ทว้มดี ในเขต บา้นในเมือง

110 072 เด็กหญิง นพวรรณ หวาเกตุ ในเขต บา้นดอนโพ

111 077 เด็กชาย คณิศร เหล็กรัตน์ ในเขต บา้นหลักร้อย

112 036 เด็กหญิง อมรรัตน์ มาลา ในเขต บา้นคลองกล้วย

113 280 เด็กหญิง รัชดา ก้นทะเตียน ในเขต บา้นในเมือง

114 111 เด็กหญิง อัจฉราพรรณ อินยัง ในเขต บา้นหาดทบัยา

115 212 เด็กหญิง กมลทพิย์ ดีเพง็ ในเขต บา้นกองโค

116 422 เด็กหญิง ปนิตา ประทมุทอง ทั่วไป บา้นทา่สัก

117 330 เด็กหญิง ณภทัรสร เจนรัมย์ ในเขต บา้นในเมือง

118 351 เด็กหญิง ณัทมน อยู่ยิ่ง ทั่วไป จรัสศิลป์

119 142 เด็กชาย จิรายุทธ สายผุยธรรม ในเขต บา้นคลองละวาน

120 253 เด็กหญิง นุสรา พะยอม ทั่วไป บา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
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121 119 เด็กหญิง ปาณิศา สนมฉ่ า ในเขต วดัดอกไม้

122 376 เด็กชาย ธนภทัร์ แจ้งสวะ ในเขต จรัสศิลป์

123 413 เด็กหญิง สซิลา เม่นสิน ทั่วไป บา้นทา่สัก

124 365 เด็กหญิง จุฑามาศ อินรุ่ง ในเขต จรัสศิลป์

125 186 เด็กหญิง อรวรรณ อาทติย์ ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

126 008 เด็กชาย ศิริจันทร์โท เพง็พชื ทั่วไป วดับา้นเกาะ

127 349 เด็กหญิง ทพิวรรณ ใบบวั ในเขต จรัสศิลป์

128 234 เด็กหญิง อมรรัตน์ ม่วงมุข ในเขต บา้นปา่กะพี้

129 325 เด็กชาย อนุวฒัน์ วาชัยศรี ในเขต บา้นในเมือง

130 178 เด็กชาย ธรรมนูญ บญุศรี ในเขต วดัวงัผักรุง

131 118 เด็กชาย ภาณุวฒัน์ จูสอน ในเขต บา้นในเมือง

132 245 เด็กชาย ธรีภทัร์ ขวญัแย้ม ในเขต บา้นปา่กะพี้

133 369 เด็กชาย นวสินธ์ เหล็กสุวรรณ ในเขต จรัสศิลป์

134 436 เด็กชาย จักรี จีนย้าย ทั่วไป แหลมนกแก้ว

135 021 เด็กชาย ศรายุทธ แสงทอง ในเขต บา้นปา่แต้ว

136 133 เด็กชาย ณัชพล เหล็กแจ้ง ในเขต บา้นหลักร้อย

137 214 เด็กหญิง นันทชัพร ดีกองสิน ในเขต บา้นกองโค
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138 418 เด็กชาย ชัยชาญ สีแสง ในเขต บา้นคลองกะชี

139 230 เด็กหญิง กมลชนก หมายมั่น ในเขต บา้นปา่กะพี้

140 182 เด็กหญิง วรณัน ดีเลิศ ในเขต บา้นหน้าพระธาตุ

141 113 เด็กหญิง เกศสุดา จ่ารุ่ง ในเขต บา้นในเมือง

142 279 เด็กหญิง อริสรา กิติมงคล ในเขต บา้นในเมือง

143 094 เด็กหญิง วชิราภรณ์ เต็มลักษมี ในเขต บา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75

144 024 เด็กหญิง ยุวธดิา มีชัย ในเขต บา้นทา้ยน้ า

145 249 เด็กชาย อธวิฒัน์ แตงช้าง ในเขต วดัไร่อ้อย

146 187 เด็กหญิง ทฆิัมพร โพธิพ์ฒุ ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

147 204 เด็กหญิง ปนัดดา ก้อนนาค ในเขต บา้นคลองละวาน

148 155 เด็กชาย ประพจน์ ค าคล้าย ทั่วไป วดัเซิงหวาย

149 099 เด็กหญิง ปฐมพร สวสัดี ในเขต วดัโรงม้า

150 255 เด็กหญิง ณพชัชนันท์ โภควงศ์หรัิญ ทั่วไป วดัประดู่ฉิมพลี

151 311 เด็กหญิง ดารารัตน์ โตรัตน์ ทั่วไป บา้นในเมือง

152 166 เด็กหญิง การะเกด รัตนเสถียร ในเขต วดัวงัผักรุง

153 322 เด็กหญิง สุภาวดิา มาเม้า ทั่วไป บา้นวงัสะโม

154 293 เด็กหญิง ชฎาพร ภมูิรัน ในเขต บา้นในเมือง

155 267 เด็กชาย ปณุยวร์ี วรรณเกตุ ในเขต บา้นในเมือง

156 096 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ค าพชื ในเขต บา้นคลองกล้วย

157 310 เด็กชาย พรีพงษ์ จันทร์สุข ในเขต บา้นในเมือง

158 426 เด็กชาย ชินวฒัน์ มาศรี ทั่วไป บา้นทา่สัก

159 189 เด็กชาย นิธกิร ทองพล ทั่วไป ชุมชนบา้นโคน

160 022 เด็กหญิง เอมมิกา รุ่งหนองกระด่ี ในเขต บา้นปา่แต้ว
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161 259 เด็กชาย ศุภกฤต รอดจันทร์ ทั่วไป วดัเซิงหวาย

162 076 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พดุศรี ในเขต บา้นดอนโพ

163 421 เด็กหญิง สุนิสา เหล็กอ่อน ทั่วไป เทศบาลอินทปญัญา

164 097 เด็กหญิง อาทติยา นุชวนั ในเขต วดัโรงม้า

165 342 เด็กชาย ธนรัชต์ เม่นสิน ทั่วไป จรัสศิลป์

166 177 เด็กหญิง ณัฐณิชา เรืองโชติ ในเขต บา้นกองโค

167 328 เด็กหญิง ณิชาภทัร ฤทธิก์ าจร ในเขต บา้นในเมือง

168 417 เด็กหญิง กองทอง กิ่งค า ทั่วไป ล้ินฟา้วทิยาคาร

169 203 เด็กชาย สิทธชิัย ครุฑอ่ า ทั่วไป บา้นทา่มะปราง

170 065 เด็กหญิง ปราณี ทว้มยัง ในเขต บา้นหลักร้อย

171 301 เด็กชาย ธนพฒัน์ อินเล้ียง ในเขต บา้นในเมือง
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172 048 เด็กชาย สิทธพิงศ์ พรหมผุย ในเขต บา้นหวัค่าย

173 331 เด็กชาย ชยานันต์ เยขะจร ทั่วไป บา้นในเมือง

174 011 เด็กหญิง ฉัตรรวี ตะคุณนะ ทั่วไป บา้นช าตก

175 292 เด็กชาย ธรีะพงศ์ ทบี ารุง ในเขต บา้นในเมือง

176 300 เด็กชาย ณัฐนันท์ อ้นจู ในเขต บา้นในเมือง

177 041 เด็กหญิง นันทชิา มะโนวงั ในเขต บา้นหวัค่าย

178 237 เด็กหญิง ศศิกมล เกตุเปรม ทั่วไป นาอินวทิยาคม

179 009 เด็กหญิง ณัฐธชิา ข าฉวี ในเขต บา้นทา่เด่ือ

180 106 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ หยดย้อย ในเขต บา้นในเมือง

181 070 เด็กชาย วศิวะ เพง็แจ้ง ในเขต บา้นดอนโพ

182 399 เด็กหญิง ชลธชิา มั่นอินทร์ ในเขต จรัสศิลป์

183 273 เด็กชาย ศรสุธา มาโพธิช์ัย ทั่วไป บา้นในเมือง

184 168 เด็กหญิง ธนภรณ์ คงแพ ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

185 211 เด็กหญิง เกวลิน กาดกอเสริม ในเขต บา้นนายาง

186 159 เด็กชาย วฒิุชัย เกตุแก้ว ทั่วไป บา้นดารา

187 081 เด็กชาย วโิรจน์ ล้อมวงศ์ ทั่วไป บา้นคลองกล้วย

188 174 เด็กชาย ภมูิพพิฒัน์ ศรีสวา่ง ในเขต บา้นหลักร้อย

189 307 เด็กหญิง วารินทร์ เปร่ียมเพช็ร ทั่วไป บา้นในเมือง

190 367 เด็กชาย สรรเพชญ ธรีเดชานันท์ ในเขต จรัสศิลป์

191 110 เด็กชาย นันทพิฒัน์ แดงมี ทั่วไป นาอินวทิยาคม

192 380 เด็กหญิง ดวงกมล บญุเล้ียง ในเขต จรัสศิลป์

193 274 เด็กชาย อานนท์ ชัยปราโมทย์ ในเขต บา้นในเมือง

194 425 เด็กชาย วรเชษฐ์ เขียวสด ทั่วไป บา้นทา่สัก

195 055 เด็กชาย พสัวี รัตนเสถียร ในเขต บา้นทา่เด่ือ

196 442 เด็กชาย วฒันา กาลวบิลูย์ ทั่วไป บา้นทา่สัก

197 125 เด็กชาย รัชชานนท์ บญุสมปอง ในเขต บา้นหาดทบัยา

198 195 เด็กชาย วรปตัย์ ลีละสัจจะกุล ในเขต บา้นปากคลอง

199 163 เด็กชาย พพิฒัน์ มากมี ทั่วไป บา้นฟากบงึ

200 083 เด็กชาย ธารทอง ปรียาภทัร์ ในเขต บา้นหลักร้อย
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201 092 เด็กหญิง อรทยั พทุธนนท์ ในเขต บา้นหนองกวาง

202 057 เด็กหญิง เพชรนรินทร์ ปานะจ านงค์ ในเขต บา้นคลองกล้วย

203 379 เด็กชาย ณรงค์ชัย สีหลักร้อย ในเขต จรัสศิลป์

204 150 เด็กชาย สวราชย์ น้อยทมิ ในเขต วดัไร่อ้อย

205 398 เด็กหญิง วรัญญา โพธิต้์น ในเขต จรัสศิลป์
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206 014 เด็กหญิง ภมูิวารินทร์ ครุธดี ในเขต บา้นคลองกล้วย

207 198 เด็กชาย ไพบลูย์ บญุสุวรรณ ในเขต บา้นกองโค

208 175 เด็กชาย ปยิพงษ์ ทองแตม ในเขต บา้นนายาง

209 193 เด็กหญิง แพรวทอง ถนนนา ในเขต บา้นปากคลอง

210 148 เด็กหญิง ธญัสุดา พรมแต้ม ทั่วไป บา้นคลองละวาน

211 297 เด็กชาย อภรัิกษ์ บญุพอ ในเขต บา้นในเมือง

212 020 เด็กหญิง ณัฐธดิา เกษแก้ว ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

213 124 เด็กชาย โชคไชย เชื้อมีศรี ในเขต บา้นหนองกวาง

214 397 เด็กหญิง พมิพกานต์ แก้วสอาด ในเขต จรัสศิลป์

215 190 เด็กชาย สุทศัน์ ทพิย์เทศ ในเขต วดัวงัผักรุง

216 154 เด็กชาย ปณัณธร ม่วงเนียม ทั่วไป วดัเซิงหวาย

217 233 เด็กหญิง ปยิฉัตร จูปา่แดด ในเขต บา้นดินแดง

218 410 เด็กชาย จิรภทัร มีรอด ในเขต จรัสศิลป์

219 082 เด็กชาย กมล ดีเพยีร ในเขต ไร่อ้อย

220 087 เด็กหญิง อัจฉราพรรณ เหล็กแจ้ง ในเขต บา้นหลักร้อย

221 031 เด็กชาย ธรรณธรณ์ แจ่มแก้ว ในเขต บา้นปา่แต้ว

222 170 เด็กชาย สุธาเทพ กลมเกล้ียง ทั่วไป วดัพญาปนัแดน

223 147 เด็กชาย นภากร แผ้วเกษม ในเขต บา้นนายาง

224 318 เด็กหญิง วรวรรษ ช้างเนียม ในเขต บา้นในเมือง

225 268 เด็กชาย ราเมศ บรรเทงิไว ในเขต บา้นในเมือง

226 046 เด็กชาย อนุรักษ์ พรมทอง ในเขต บา้นหวัค่าย

227 440 เด็กชาย พรีณัฐ ช้างภู่พงางาม ทั่วไป แหลมนกแก้ว

228 084 เด็กชาย ธรีวชิญ์ บญุพร ในเขต วดัไร่อ้อย

229 438 เด็กชาย รพพีฒัน์ เพชรพล ทั่วไป แหลมนกแก้ว

230 199 เด็กชาย มานุชาติ จันทร ในเขต บา้นกองโค

231 126 เด็กชาย ณัฐตพนัธ์ พรมประสิทธิ์ ทั่วไป บา้นในเมือง

232 262 เด็กชาย ปรมินทร์ ข ากัน ในเขต บา้นในเมือง

233 350 เด็กหญิง เก็จแก้ว อยู่ปอ้ม ในเขต จรัสศิลป์

234 095 เด็กหญิง ปณิดา หวาเกตุ ในเขต บา้นคลองกล้วย

235 256 เด็กหญิง พชัราภา ยิ้มสบาย ในเขต บา้นปา่กะพี้

237 218 เด็กชาย กฤษดา โตค านุช ทั่วไป วดัเซิงหวาย

238 025 เด็กชาย เอกราช ปานทอง ในเขต บา้นคลองกล้วย

236 104 เด็กชาย พนูศักด์ิ พพิฒัธากร ในเขต บา้นในเมือง

239 105 เด็กชาย นิมิต ไพรบรูณ์ ในเขต บา้นในเมือง

240 339 เด็กหญิง วรพชิชา ส าแดงไพร ทั่วไป จรัสศิลป์




