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1 00002 เด็กหญิง โศรญา เป่ียมสิน วัดหนองนาดงกวาง
2 00003 นาย ณัฐวุฒิ เค่าทองค า ประชาสงเคราะห์วิทยา
3 00006 นาย เดชาทิต แสงสว่าง
4 00007 นาย อานนท์ ชาวกุดรัง รัฐราษฏร์สงเคราะห์
5 00011 นางสาว วราศิตา เปรมใจ บ้านหนองกุลา
6 00012 นางสาว อธิชา ม่วงเก่า โรงเรียนบ้านหนองกุลา
7 00018 เด็กชาย ภูฟ้า เซ่ียงจ๊ง ประชาสงเคราะห์วิทยา
8 00025 เด็กชาย อนพัทย์ กาญจนพัฒน์ ประชาสงเคราะห์วิทยา
9 00027 เด็กชาย ชินดนัย ทรัพย์เจริญ ประชาสงเคราะห์วิทยา
10 00030 นางสาว จุฑามาศ ทองศักด์ิ บ้านใหม่เจริญธรรม
11 00034 นาย จิติศักด์ิ สุขจันทร์ ประชาสงเคราะห์วิทยา
12 00036 นางสาว วันวิสาข์ พรมมืด โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
13 00039 เด็กชาย ร่มเกล้า จูด้วง ประชาสงเศราะห์วิทยา
14 00042 นาย วิวัช สุขประเสริฐ ประชาสงเคราะห์
15 00047 นาย ศิริพงศ์ ตันน้อย ประชาสงเคราะห์วิทยา
16 00057 นาย ศุภวัตร วงศ์สุรินทร์ รัฐราษฏร์สงเคราะห์
17 00061 นางสาว ธัญชนก แมบจันทึก โรงเรียนบ้านคลองเตย
18 00062 นางสาว อรจิรา ย้ิมเเตง โรงเรียนบ้านคลองเตย
19 00063 นาย พีรถัทร ทองทา โรงเรียนหนองนากงกวาง
20 00068 นางสาว ปัณฐิตา ด่วนดี
21 00070 นางสาว ธนัชชา ยอดสิน วัดปรือกระเทียม
22 00072 เด็กชาย ธนกร ต้นส าโรง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
23 00075 นางสาว มาริษา ดุษฎีพงษ์ โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
24 00078 เด็กหญิง กรกมล กันน้ าอ่าง โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
25 00080 นางสาว ขนิษฐา สุนทอง โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
26 00090 เด็กชาย นัฐวุฒิ พันจ่ัน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
27 00093 นางสาว พนิดา พรมสุข ประชาสงเคราะห์วิทยา
28 00098 เด็กหญิง ไอรดา หุยทุมา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
29 00103 นางสาว ขนิษฐา จันประเสริฐ บ้านหนองกุลา
30 00105 นาย อิสระ ทองเหล่ือม รัฐราษฎร์สงเคราะห์
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31 00113 เด็กชาย ณัฐศักด์ิ ทองมี บ้านใหม่เจริญธรรม
32 00114 นางสาว ญาณิษา จันทร์นวล ประชาสงเคราะห์วิทยา
33 00118 นางสาว กัลยา เเซ่เรือง ประชาสงเคราะห์วิทยา
34 00119 นางสาว ณิชานันท์ พัสดา ประชาสงเคราะห์วิทยา
35 00120 นางสาว ธนัชพร หิรัญเขต วัดแหลมเจดีย์
36 00123 นาย ชลาวุฒิ ทับนิล วัดหนองนาดงกวาง
37 00127 นาย ชิษณุพงษ์ คล้ายแก้ว บ้านหนองกุลา
38 00133 นาย โกวิทย์ ประถมเกตุ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
39 00141 เด็กชาย วรินธร ส่ิวศรี ประชาสงเคราะห์วิทยา
40 00143 นางสาว จีราภรณ์ ค ามุงคุณ ประชาสงเคราะห์วิทยา
41 00144 นางสาว อภิชญา บัวเเย้ม วัดบ้านดง
42 00145 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ จันชนวน โรงเรียนบ้านหนองกุลา
43 00146 นางสาว รสสุคนธ์ อยู่ดี โรงเรียนบ้านบึงทับเเรต
44 00147 นางสาว อัญชุสา เรืองปาน บ้านหนองกุลา
45 00148 นางสาว กนกพร ศรีน้อย โพฒิสารศึกษา
46 00151 นางสาว พัชราภรณ์ บ ารุงศิลป์ ประชาสงเคราะห์วิทยา
47 00153 นางสาว ชมพูนุท เฉลิมพงษ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
48 00154 นางสาว วริศรา เนียมโต บ้านหนองกุลา
49 00159 นาย วุฒิชัย หอมร่ืน บ้านหนองกุลา
50 00161 นาย พงศ์พล แจ่มศรี บ้านหนองกุลา
51 00162 นางสาว วาสนา สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
52 00163 นาย สุทธิภัทร สมเนตร์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
53 00164 นางสาว พัตรพิมล ทองเงิน บ้านหนองกุลา
54 00165 นางสาว จงเจริญ ศรีสุข บ้านหนองกุลา
55 00166 นางสาว สุวิมล กันอ้าย โรงเรียนบ้านหนองกูลา
56 00167 นาย ชนกานต์ ประถมเกตุ โรงเรียนบ้านหนองกูลา
57 00169 เด็กหญิง มัทนพร ศรีกูลกิจ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
58 00171 นางสาว จุฑารัตน์ ครุฑพาหะ บ้านหนองกุลา
59 00173 นางสาว ฝนทิพย์ มีทรัพย์ บ้านใหม่เจริญธรรม
60 00175 นางสาว อมรรัตน์ บัวบาน บ้านใหม่เจริญธรรม
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61 00177 นางสาว ปรายฟ้า ทับเคลือบ บ้านใหม่เจริญธรรม
62 00178 นาย ปิติ เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
63 00179 นางสาว สุภาภรณ์ ยอดเพชร บ้านใหม่เจริญธรรม
64 00180 นางสาว พกาวรรณ ฉิมพาลี บ้านหนองกุลา
65 00181 นางสาว ณัฐภรณ์ แสงอรุณ ประชาสงเคราะห์วิทยา
66 00193 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ถุงสมบัติ วัดบ้านดง
67 00197 นางสาว สุภมาศ แสงจันทร์ วัดบ้านดง
68 00200 เด็กชาย ณัฐวุติ ค าหนู บ้านใหม่เจริญธรรม
69 00201 นางสาว อาริญา กล่ินทับ วัดบ้านดง
70 00202 นางสาว ผกาพรรณ สีนวล วัดบ้านดง
71 00203 นาย นายประมณฑ์ กันสืบ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
72 00204 นาย อภิรักษ์ ข ารัก วัดโบสถ์
73 00205 นาย วรมน สายปัญ โรงเรียนบ้านหนองกุลา
74 00206 นาย ภูพิพัฒน์ รอดเงิน โรงเรียนบ้านหนองกุลา
75 00210 นาย นายปาณรวัฐ บัวกนก โรงเรียนบ้านหนองกุลา
76 00216 นางสาว รัตนากร ชนะทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านดง
77 00219 นางสาว ณัฐณิชา ทองมนต์ หนองนาดงกวาง
78 00220 นางสาว สิริรมย์ สังข์คง หนองนาดงกวาง
79 00221 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แก้วจู หนองนาดงกวาง
80 00222 เด็กหญิง ฐิตวันต์ บุญเครือ หนองนาดงกวาง
81 00223 นางสาว ณชนก ชัยสงค์ หนองนาดงกวาง
82 00229 นางสาว จันทิมา ฟักป้ัน โรงเรียนบ้านหนองกุลา
83 00230 นาย นันทวัติ เทียนขาว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
84 00236 นาย ไพโรจน์ คงเกิด โรงเรียนหนองนาดงกวาง
85 00238 นางสาว สุพรทิพย์ สังข์ทอง บ้านใหม่เจริญธรรม
86 00240 นางสาว เกศิณี มากสาคร
87 00241 นาย กมลเทพ ฟักป้ัน รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก
88 00245 นาย พีระพงษ์ กาดยัง วัดบ้านดง
89 00247 นาย ณัฐนันท์ พงษ์สวัสด์ิ วัดบ้านดง
90 00248 นาย เจษฏากร ประสงค์ หนองนาดงกวาง
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91 00249 นาย จิรายุ ม่ังมี หนองนาดงกวาง
92 00252 นางสาว วริษา บุญเท่ียง บ้านใหม่เจริญธรรม
93 00253 นางสาว สุรีพร ศรีบุตรดี บ้านใหม่เจริญธรรม
94 00254 นาย ภัควัช สมศรี รัฐราษฎร์สงเคราะห์
95 00256 นาย ไกรวิชญ์ กุลีลัง รัฐราษฎร์สงเคราะห์
96 00257 นาย ผดุงเดช อ่ าพรม บ้านหนองกุลา
97 00258 นางสาว ณิชานันท์ สมทอง โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
98 00259 นางสาว ปิยาพรณ์ จันทร บ้านท่าสะอาด
99 00260 นาย ธรรมนูญ แผ่นสุวรรณ์ ประชาสงเคราะห์วิทยา
100 00263 เด็กชาย ธนธรณ์ ขาขะยอม หนองนาดงกวาง


