
ล ำดับ ช่ือ-สกุล นักเรียน โรงเรียนเดิม
1 ด.ญ.กานต์มณี ไกรกิจราษฎร์ บ้านป่าสัก
2 ด.ช.อรรฆพร แก้วคลุ้ม สารสาสน์วิเทศสุโขทัย
3 ดญ.วิบุญ นวลจันทร์ บ้านป่าสัก
4 ด.ญ.ขวัญนภา พุฒซ้อน บ้านป่าสัก
5 ด.ญ.กันยาพร อ๊อดพันธ์ บ้านป่าสัก
6 ด.ช.กรรภิรมย์ ม่ันประสงค์ บ้านป่าสัก
7 ด.ญ.อาริษา ซิกริด ชมิตเทอ บ้านป่าสัก
8 ด.ช.นภาดล นวลจันทร์ บ้านป่าสัก
9 ด.ช.กิตติพงษ์ คชสิทธ์ิ บ้านป่าสัก
10 ด.ช.นภสินธ์ุ พรมประดิษฐ์ หนองสะแกประชานุกูล จ.พิษณุโลก
11 ด.ญ.พิมชนก จันทร์เมือง บ้านหนองบัว
12 ด.ญ.อุษณิชา สร้อยสน บ้านหนองบัว
13 ด.ช.พีระพัฒน์ เกตุทอง บ้านหนองเสาเถียร
14 ด.ญ.พรนภัส บัวศรี บ้านหนองเสาเถียร
15 ด.ญ.สุดารัตน์ โพธ์ิหอม บ้านหนองเสาเถียร
16 ด.ช.สุธี บุญประดับ บ้านหนองเสาเถียร
17 ด.ช.ฉัตรชัย สุขเจริญ บ้านหนองเสาเถียร
18 ด.ญ.พรรณธิชา เกตุทอง บ้านหนองบัว
19 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ย้ิมยวน บ้านหนองบัว
20 ด.ญ.สุภัสสร ด าแด้ บ้านหนองบัว
21 ด.ญ.มินตรา สงสัย บ้านหนองบัว
22 ด.ญ.ชุติมันต์ แก้วบังเกิด บ้านหนองบัว
23 ด.ช.นนทิพัทธ์ สิงห์โต บ้านหนองบัว
24 ด.ช.มงคลชัย เรืองศรี บ้านหนองบัว
25 ด.ช.พลวรรธน์ กล่ินอ าพันธ์ บ้านหนองบัว
26 ด.ช. จรภัทร สืบแสน บ้านหนองบัว
27 ด.ช.ณัฏฐกานต์ ม่ันประสงค์ บ้านหนองเสาเถียร
28 ด.ญ.ณัฐณิชา เป็นพุ่ม บ้านหนองเสาเถียร
29 ด.ญ.ธัญชนก สวนสนิท บ้านหนองเสาเถียร
30 ด.ช.ไพรวัลย์ นวลละออง บ้านวังขวัญ
31 ด.ช.พุฒิพงษ์ เคียงข้าง วัดเสาหิน
32 ด.ช.พัชรพล พากุล วัดเสาหิน
33 ด.ช.ศักดิศรณ์ นะรากรณ์ วัดเสาหิน
34 ด.ช.ธนกฤต อ่ิมเอิม วัดเสาหิน
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35 ด.ช.ณัฐกฤต เผือกแดง วัดเสาหิน
36 ด.ช.ปเสธน์ ม่ังจ๋ิว วัดเสาหิน
37 ด.ช.ธนวัตน์ อ่ิมเอิบ วัดเสาหิน
38 ด.ญ.กมลวรรณ นากศิริ วัดเสาหิน
39 ด.ญ.นิธิมา สุขแท้ วัดเสาหิน
40 ด.ญ.อินทิรา เอ่ียมมาก วัดเสาหิน
41 ด.ญ.ณัฏฐธิดา แจ้งแก้ว วัดเสาหิน
42 ด.ญ.ณัฏฐินี ม่ันประสงค์ บ้านวังขวัญ
43 ด.ญ.ปัญญาพร นาตาล บ้านวังขวัญ
44 ด.ญ.ธนาภา บุญชัย บ้านวังขวัญ
45 ด.ญ.สุพรรษา ศรีสวรรค์ บ้านวังขวัญ
46 ด.ญ.ฐิติมา อยู่เย็นดี บ้านวังขวัญ
47 ด.ญ.กัญญาณัฐ รอดเกตุ บ้านวังขวัญ
48 ด.ญ.สิริกัญญา เมฆแจ้ง บ้านวังขวัญ
49 ด.ญ.อดิภา ภูมิชาติ บ้านวังขวัญ
50 ด.ญ.พิชชานันท์ แก้วบังเกิด บ้านวังขวัญ
51 ด.ญ.พรรณนภา ทาหนองบัว บ้านวังขวัญ
52 ด.ช.สุวิทย์ พาต่อ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)
53 ด.ช.ภูวดล ปรีชา บ้านหนองกระทุ่ม
54 ด.ญ.กชพร ส ารีใย บ้านหนองเสาเถียร
55 ด.ช.ชนะภูมิ ลือเฟ่ือง บ้านหนองมะเกลือ
56 ด.ช.จีรภัทร ทับทิม บ้านหนองกระทุ่ม
57 ด.ช.มนัส คงจันทร์ บ้านหนองเสาเถียร
58 ด.ช.พงศภัค มะโนเรือง อนุบาลเทศบาลหนองปรือ
59 ด.ช.พงศกร ใจวงศ์เย็น โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
60 ด.ญ.วริศรา วันโณ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
61 ด.ญ.พิมลวรรณ ประเดิม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
62 ด.ญ.เพชรลัดดา อุทร โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
63 ด.ญ.อมลวรรณ หมอกมืด ศรีมหาโพธ์ิ( ประชาสรรค์ )
64 ด.ช.ภูรินทร์ ครีบผา กวางตง
65 ด.ญ.ธินิดา ส ารี โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
66 ด.ญ.จิรภัทร์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
67 ด.ญ.มณีณัฏฐ์ ทองค า โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
68 ด.ญ.ณัชชารินทร์  อาราม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
69 ด.ญ.พรนภัทร์ ทวีนาท โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
70 ด.ญ.เพชรไพรินทร์ จันมา โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
71 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สีขาว โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ



72 ด.ช.นคร พรมตรุษ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
73 ด.ช.พงศกร พุทแช่ม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
74 ด.ญ.กนกพร บวบมี โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
75 ด.ช.ณัฐดนัย  ปานชู โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
76 ด.ช.ชัยธวัช นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
77 ด.ช.วิศวกร จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
78 ด.ช.ณัฐพล บวบมี โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
79 ด.ช.ธีรภัทร บุตรพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก
80 ด.ญ.ปภาวี เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านป่าสัก


