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22. นางกฤษณา ตั้งธรรม

23. น.ส.เบญจมพร มีจิตร
24. น.ส.เจริญลักษณ เกตุแกว
25. น.ส.ประเทือง บัวเผื่อน
26. นางเมธาวี อูเงิน
27. นางวรรณรี รุนนุรักษ
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33. นางอารีย ถือแกว
34. นายวิโรจน ดวงละไม
35. นายมาฆรัตน เลิศศิริรักษ
ครูวิทยาศาสตร
36. น.ส.บุญตา ยิ้มนอย
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38. นางทัศนีย ชอเทียนทิพย
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ครูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป
57. นายวีระวัฒน อยูยดื
58. นางกัลยา รัศมีเพ็ญ
59. นายเชิงชาย สายสรอย
60. นางวิภาวัส รื่นฤทธิ์
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65. น.ส.ธัญญารัตน เอี่ยมสะอาด
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66. นายประมวล กิจคุณธรรม
67. นางเสาวลักษณ รัตนภักดี
68. น.ส.พัชรี คล้ําจิต
69. นายสาวิตร ตัณฑวงศ
70. นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
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75. นางอาทิตยารัศดิ์ ทองเหียง
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นายณัฐพล ไทยอุดมทรัพย
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ด.ช.กิตติธัช กอสกุล
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ด.ญ.จิตวิสุทธิ์ เสือนอย
ด.ช.อําพร ทองบุญตาด

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ด.ญ.อรณา วิชิตกูล
ด.ญ.อภิษฐา เทียมศิริ
ด.ญ.ศรุตา บุญรอด
ด.ญ.ชนิษฐา รูฤกษ
ด.ญ.ศศิกานต นาคนคร
ด.ญ.นภาพร ถนัดชาง
ด.ญ.วัณณิตา บุญกอง
ด.ญ.วรารัตน คองอินทร
ด.ญ.เจนจิรา ชางโครง
ด.ญ.จุฬาลักษณ ทองสุข
ด.ช.เจษฎา กลิ่นสิงห
น.ส.เกษอนงค พิพัฒนเพิ่มพูล
น.ส.อมรา ศรีงาม
นายสุรชัย ทองเปยมญาติ
น.ส.ฐิติมา แสงกล่ํา
นายณัฐพล แกวเมา
นายบุญฤทธิ์ ตั้งบูรพาวิจิตร
ด.ญ.กรรณิการ หินแกว
ด.ญ.ปาริฉัตร ภูระยา
ด.ญ.ทิพารมย พันธุบัว
น.ส.กรรัตน ประกอบชาติ
น.ส.วัลยลิกา ชวยประสิทธิ์
น.ส.ศรัญยา พลับใหญ
ด.ญ.สิธิกาญจน พิริยะศุภกิจ
ด.ญ.รัชนีกร เปลี่ยนกลีบ
ด.ญ.เยาวลักษณ ล้ําเลิศ
น.ส.จันทภา อูเงิน
น.ส.สุรัตนา ภิรมยคํา
น.ส.สุพรรณี พรายสี
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

น.ส.สุมิสตรา อินทรนาม
น.ส.สุมิตรา ลําดวน
น.ส.อลิษา เซียงฉี่
น.ส.เจริญศรี ศรีตุมทอง
ด.ช.ตอศักดิ์ สิงขร
ด.ช.เทวารินทร บุญเหลือ
น.ส.นันทนา รวมชาติ
น.ส.สุนัญญา แสงศรี
น.ส.วิมล สาลี
น.ส.ศิริจันทร ยิ้มใย
น.ส.กาญจนา นิรันราย
น.ส.อาทิตยา โพธิ์ทอง
ด.ญ.พรทิพย แซลิ้ม
ด.ช.นัสดนัย มาประกอบ
ด.ช.จอม จวนกระจาง
น.ส.พรศิริ วงษชอบพอ
น.ส.สุพัตรา รัตนโพธิ์
น.ส.สุพพัตรา โพธิ์พิจิตร
ด.ญ.อินทรอร เปยมพรอม
ด.ช.ชัยยงค เจริญจิตร
ด.ช.นิวัฒน วรรณติ๊บ
ด.ญ.ชุดา คําสีแกว
ด.ญ.เบญญาภา ระหวางบาน
ด.ญ.ธิติมา สกุลบุญประเสริฐ
ด.ช.เจษฎา จับจัด
ด.ช.ภูวนัย เพิม่ วัฒนา
ด.ญ.ขวัญนภา พุมแจ
นายปาราเมศ ดํารงรัตนนภาพร
นายจักรกฤษณ นวลผอง

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

นายธนพล ผลพิทักษ
น.ส.ศศิวิมล สามรอยยอด
น.ส.สุชานันท อิ่มใจ
น.ส.กวินนา สามรอยยอด
น.ส.ทัศนันท พรายแกว
น.ส.สุรีย ทองเปยม
น.ส.สุธินี นักจะเข
นายพนาไพร พันธุดี
นายณรงคศักดิ์ นนททรัพย
นายขวัญชัย ไทรนอย
ด.ช.วีรยุทธ พลายแกว
ด.ช.ภูริ เสียงใหญ
ด.ช.ธนวัฒน หนูนอย
ด.ญ.วริสรา แสงนิล
ด.ช.ชนินทร นิลดํา
ด.ญ.ชมพูนุช พิชัยศิริ
ด.ช.ณัฐวุฒิ เวชถล
ด.ช.อรรถพล เสนาคํา
ด.ญ.กฤษติยาภรณ ทรงกลิ่น
ด.ญ.ศศิชา เกตุคง
น.ส.นันทภัส ศิวารักษ
น.ส.จีรวรรณ จันทรเพ็ญสุริยา
น.ส.ลัทธวรรณ เปรมศรี
น.ส.เขมชุดา ศรีสุวรรณ
นายพีรพัฒน ษาโรชน
ด.ญ.ฐิติมา คลายแกว
น.ส.พรพิมล โตออน
ด.ช.ภูสิทธิ์ สุทธางคกูล
น.ส.พรทิพย บันลือเดช
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

น.ส.ภัทรา เศรษฐนรานนท
ด.ญ.ญาณิศา เมฆขยาย
ด.ช.โสภณ เลือดแดง
นายชัชวัสส บวรจงกลนี
ด.ญ.ชัญญา ตันติมากร
ด.ญ.วิลาวัลย บัวทองเลิศ
นายณัฐพล เลิศเชาวนกุล
ด.ญ.มณีรัตน โฉมยง
ด.ญ.พิมพชนก คงเจริญ
ด.ช.ยศกร มารุงเรือง
ด.ช.อภิสิทธิ์ ไทยอุดมทรัพย
ด.ญ.นภัสสร แสงล้ํา
ด.ญ.ภัคจิรา สินธมานะ
น.ส.อลิสา สืบศรี
น.ส.วิลาวรรณ ชูจันทร
ด.ช.ภูสิทธิ์ สุทธางคกูล
ด.ญ.ฤทัยรัตน สอนเฉลิม
น.ส.ปราณี แสนวงษ
ด.ญ.บุญยาพร ใจเร็ว
ด.ญ.นาริษา สุดเกษม
ด.ช.ลําพูน บัวลอม
ด.ญ.น้ําฝน ตูมา
น.ส.ปนประไพ โชติชัชวาลยกุล
น.ส.จิตราภา ยิ่งยง
ด.ญ.มาลีวัลย บุญเพ็ญ
ด.ญ.ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา
ด.ช.ฐากูร สังกรณีวรรณ
ด.ญ.กวินนาถ นาคํา
ด.ช.จักรพงษ สิงหวิชัย
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251
252
253
254
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257
258
259
260
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263
264
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266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
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ด.ช.ยศภัทร สัตยซื่อ
ด.ช.อภิสิทธิ์ นวมออน
ด.ช.ภาณุ ทองทิพ
ด.ช.กมลภู แนนแฟน
ด.ช.คณิน พลับใหญ
ด.ช.อดิสร เดชกัลยา
นายพิรณ
ุ ศรีคําไพร
นายณัฐวุฒิ แซลี้
นายศัณยวุฒิ คีรีนพรัตน
นายสหภาพ นุนเทศ
นายถาวร กรนานันท
นายกิตพิ ัฒน อยูวัฒนะ
นายสุกิจ อาพัดนอก
นายอนุชา ไชยคํามิ่ง
นายสนธยา เพชรกระรัตน
นายกิตพิ งษ พุมแพร
ด.ช.มารุต พุมไสว
นายเฉลิมเกียรติ ชมภู
ด.ช.ธนา คงเข็ม
ด.ช.พฤกษ ขันไชยวงค
ด.ช.ศุภวัฒน โพธิ์พล
นายธิคําพร เจี่ยเซง
นายกรกช ศรีเชียง
ด.ช.ธนวรรษ ทอดสนิท
น.ส.ลัดดา สุขพราย
น.ส.สมถวิล แปนลาภ
น.ส.เมษา มาระสูตร
น.ส.รจิต สุขสัมพันธ

279
280
281
282
283
284
285

น.ส.จันทรา พันธุนอย
น.ส.อัจฉรา เนียมศรีเพชร
น.ส.ขณิษฐา ศาคีรี
น.ส.สุภาภรณ นาคประนม
ด.ญ.อรพรรณ สมบัติอารี
ด.ญ.ธนาพร ทองบุญชู
ด.ญ.ปทมาวรรณ ตรุษเพชร

