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นายนวมินทร์ เทียนขาว
บุตรของ
ด.ช.อชิรวัชร์ แก้วคาศรี
ด.ญ.ฐิ ติยาพร อินแผลง
นางสาวศุภมาส ธี รวนิ ชย์ไชยกุล
ด.ญ.ภิรดา เพิกจร
ด.ช.ณัฐพล ดิษรัก
ด.ช.ธนพนธ์ ผ่องแผ้ว
ด.ช.ญาณพัฒน์ แจ้งมงคล
ด.ญ.บุญญากานต์ อินม่วง
ด.ช.วีรวัฒน์ สมสวย
ด.ช.สุ ธินนั ท์ เสนสม
ด.ญ.สาริ ศา เจียมเงิน
ด.ญ.สุ ภาวดี พุม่ ฉัตร
ด.ญ.บุณยานุช มัน่ ดี
ด.ญ.ศิริประภา ศรี ยทุ ธ
ด.ช.อชิระ ทั้วสุ ภาพ
ด.ช.ภาคิน ใหม่อ่อง
ด.ญ.ณัฐชยา ยิง่ ชูรส
ด.ญ.ณัฐชานันท์ คงตัน
ด.ช.เจตนิ พทั ธ์ จันทร์ ขู
นายพีรศิษฐ์ ยุติธรรมภิญโญ
ด.ช.นคริ นทร์ แก้วดวงสี
ด.ญ.รุ่ งทิพย์ แสงสุ ขขา
ด.ญ.อักษราภัค ทองบุญชู
ด.ช.ธนโชติ แสนธิ
ด.ช.ภูมิพชั ญ์ มูลทรส
ด.ญ.ฤดีรัตน์ ทองบุญชู
ด.ช.พชรพุฒิ ชะนะไพร
ด.ช.ชลณาธาร ปิ งจุลดั
ด.ช.ธนพล แจ้งจิตร์
ด.ญ.สุ วิชญา อวยชัย
บุตรของ

นายมานะ เทียนขาว
นายประวิทย์ แก้วคาศรี
นายนุกุล อินแผลง
นางบุปผาชาติ โพธิ์ สุวรรณ์
นางชนันท์กานต์ ลามอ
นายไพศาล ดิษรัก
นางสาวปรี ยานุช บุญโสม
นางวีรกานต์ แจ้งมงคล
นางสาวสุ ธาสิ นี พึ่งเพียร
นางสาวน้ าค้าง สมสวย
นางศิริรัตน์ เสนสม
นางสาวรัตนาภรณ์ หวังสุ ข
นางธนวันต์ เง่องาม
นางสุทธิ สา มัน่ ดี
นางสาวสุ ภาภรณ์ ศรี ยทุ ธ
นางสาวธัญชนก แย้มอ่า
นางสาวพรทิพา ใหม่อ่อง
นางสาวพัชรี ยิง่ ชูรส
นางน้ าผึ้ง คงตัน
นางสาววารุ ณี นุ่มสารวย
นางนิ พทั ธา หงษ์อิ่ม
นายนิ รัญ แก้วดวงสี
นางอุษา แสงสุขขา
นางสาวจีระนันต์ เทพทอง
นางสาวชาลินี แก้วมะ
นายจรุ ง มูลทรส
นายสุ วฒั ทองบุญชู
นางสาวกชพร แสงอ่อน
นางสาววัชรา ชัยสี สุด
นางสาวธนภรณ์ ลาทะแย
นางสมใจ แซ่ลิ้ม
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ด.ช.อรรพล อินธู ป
ด.ช.ธนโชติ พรรณโคตร
ด.ช.วัฒนา บุตรดา
ด.ช.คณิ ศร แต่งตัว
ด.ช.ภูวดล วงศ์สุทธา
ด.ญ.ชฎาธาร ศรี สวัสดิ์
นางสาวมัธฐลิกา เรื องปาน
ด.ญ.สุ ภิดา เจริ ญสุข
ด.ช.พงศภัค รามัญจิตร์
ด.ช.ภูมิพฒั น์ ภาคีสนั ต์
นางสาวกนกวรรณ แสงสว่าง
ด.ญ.กฤตพร กิตติพงษ์
ด.ญ.บุณยาพร วัน่ เส็ง
ด.ช.ณัฐพงศ์ วัฒณาพาณิ ชย์
ด.ช.รุ จนพงศ์ อินนาปา
นายสุ ทิวสั แก้วกลิ่น
ด.ช.จักรพรรดิ บุญพยัคฆ์
นางสาววโรชา สายนวล
ด.ช.ณัฐพล ศรี สุคนธรัตน์
ด.ช.อติกนั ต์ ทัศนเมธี กุน
ด.ช.ปาราเมศ ประพันธ์สนั ติ
ด.ญ.วิจิตรา งามสอาด
ด.ช.นวมินทร์ นาคิน
ด.ญ.กาลัญญตา ทวีกิจอลงกรณ์
ด.ช.ณัฐพนธ์ มุขเงิน
ด.ช.ธนวัฒน์ คุม้ วงษ์
ด.ช.ธนภูมิ ชวดชุม
ด.ช.ชวิศ สุ ขเสวบัณฑิต
ด.ช.ฤทธี รภัทร์ มหาสันติงหลวง
ด.ช.สหภาพ นานิ ล
ด.ญ.จิรภิญญา บุญมา
บุตรของ
นายศุภณัฐ กระโจมทอง

นางสาวรจนา ปิ่ นทอง
นายฉายศิลป์ พรรณโคตร
นางสาวมัณทนา ทับทอง
นายสมพงษ์ แต่งตัว
นายกาพล วงศ์สุทธา
นางสาววิจิตรพร ทองหมื่น
นายธวัช เรื องปาน
นางสาวศรี ประภา ชนะรัตนไพศาล
นางโสภาภรณ์ รามัญจิตร์
นางสาววรรณนิ ศา ภาคีสนั ต์
นายบรรเจิด แสงสว่าง
นางสาวทักษพร กิตติพงษ์
นางรัตนาภรณ์ วัน่ เส็ง
นางภัทราภรณ์ วัฒณาพาณิ ชย์
นางสุนีย ์ อินนาปา
นางสาวณัฐชาวลินทร์ สื บสายบัว
นายไพโรจน์ บุญพยัคฆ์
นางสาวรัตนา สมศรี
นางสาวดวงกมล มูลป้ อ
นายอัฐวุฒิ ทัศนเมธี กุน
นางสาวจรัสทิพย์ สวนไทยสง
นายวุฒิชยั งามสอาด
นางสาวนิ ภาพร ลุนโน
นางสาวสิ ริรักษ์ ทวีกิจอลงกรณ์
นายวิไล มุขเงิน
นางขวัญเรื อน คุม้ วงษ์
นางปราณี ชวดชุม
นางพจนารถ สุขเสวบัณฑิต
นางรุ จิยาภา มหาสันติงหลวง
นางสาวณิ ชาภา ธรรมทันตา
นางสาวจินตนา หงษ์โต
นางสาวเบญจมา เมืองเกษม

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ด.ช.วงศกร ผาสุขจิตต์
ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา บางขัน
นายสหพันธ์ เพชรกลึง
ด.ญ.ภัคจิรา ทองย้อย
ด.ญ.สุ พิชญา วิมลพันธุ์
ด.ช.จิรเดช แย้มอ่า
ด.ช.ภาสวิชญ์ ศิริบุรานนท์
ด.ช.นามี เมืองช้าง
ด.ญ.สุ กญั ญา สัทธาพงศ์
ด.ญ.แพรภาภรณ์ สมบุญเสริ ม
ด.ญ.กิตติกานต์ เตียสวัสดิ์
ด.ช.อรรถพร พวงชะเอม
ด.ญ.วรกมล แก้วศรี เนตร
ด.ญ.นฤมล พรหมแก้ว
ด.ช.ธนกฤต กลางอันเดช
ด.ญ.ปั ณณพร ปาลวัฒน์
นางสาวนพเก้า อารมณ์
ด.ช.ณฐพร ทวีแสง
ด.ช.กฤษฎากร ทองมัง่
ด.ช.กีรติ โคมกระจ่าง
ด.ช.วรกฤต ทวีทรัพย์นวกุล
ด.ช.ณัฐพงศ์ ฟ้ าอานวย
ด.ญ.ศิริกุล กรองกรุ ด
ด.ญ.เขมิกาพร เมืองรอด
ด.ญ.ณัฐนรี อาดหมาด
ด.ช.ธฤต อู่พิมาย
ด.ช.นพเก้า หอมดอก
ด.ช.ชญานนท์ นิ ลพันธุ์
ด.ช.วงศกร แก้วทองคา
นางสาวฐานมาศ พลอยนิ ล
นางสาวนาตยา สาดมุณี
ด.ช.ภูมิพฒั น์ พรรณริ นทร์

นายวิโรจน์ ผาสุ ขจิตต์
นางสุวรรณา บางขัน
นายสมศักดิ์ เพชรกลึง
นางสาวนิ ภาดา แก้วสุข
นางสาวธัญชนก วิมลพันธุ์
นางสาวปนัดดา แย้มอ่า
นางอรญาดา ศิริบุรานนท์
นายนิ เวศน์ นราทัศน์
นางชลทิชา สัทธาพงศ์
นางสาวนภาภรณ์ อยูช่ ยั
นางสาวกนกพร รุ กขชาติ
นางสาวอัจฉราพร พวงชะเอม
นายนพเก้า แก้วศรี เนตร
นางสาวพัชราภรณ์ พึ่งกัน
นางสาวสมพิษ กะตะศิลา
นางสาวศนิ ชา ปาลวัฒน์
นางชุลีกร เธี ยรไพบูลย์
นางสุจินต์ ทวีแสง
นายจิตกร ทองมัง่
นางนงนุช แก้วเชียงราก
นางรณิ ดา ทวีทรัพย์นวกุล
นางสาวชลณาธาร ฟ้ าอานวย
นางสาวภัถร์ พิชชา น้ าทรง
นางสุพรรณษา เมืองรอด
นางอุไร อาดหมาด
นายสานิ ตย์ อู่พิมาย
นางธาริ นี หอมดอก
นางกัลยา นิ ลพันธุ์
นางสุวรรณา แก้วทองคา
บุตรของ นายอุทยั หอมจันทร์
นางสุวิมล สาดมุณี
นางกชพร พรรณริ นทร์
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ด.ช.ธนพนธ์ อาคมนันท์
นายพงษ์พิวฒั น์ โชคกาเนิ ด
ด.ช.อภิรัตน์ พูนศักดิ์สร้อย
ด.ญ.เพ็ญพิชชา แตงโสภา
ด.ช.ปณิ ก อินทร์ ไธสง
นางสาวพิชชา ธรรมทันตา
ด.ช.กนกพล พันธ์จีน
ด.ช.ปราการ พื้นยา
ด.ญ.ปราญชลี เปรมบุญ
ด.ญ.ฐิ ตาพร เข็มเพ็ชร์
ด.ช.พลทัต พรมเพ็ง
ด.ช.กฤตเมธ ดีม่วง
ด.ช.จารุ พฒั น์ กร่ างใกล้
นายนุชากรณ์ อุทยานิ น

นายณรงค์วิทย์ อาคมนันท์
นางเตือนใจ โชคกาเนิ ด
นางสาวอรพิน พูนศักดิ์สร้อย
นางพชรพรรณ แตงโสภา
นางศฐิ ตา ประกอบแก้ว
นางธัญชนก ธรรมทันตา
นางปภาวดี ตรัสใจธรรม
นายอุดม พื้นยา
นางสาวอัจฉรา คาควน
นายธงชัย เข็มเพ็ชร์
นางสาวชาลิสา พรมเพ็ง
นางสาวปวีณา มีธง
นางอโนชา กร่ างใกล้
นางธี รินมาศ อุทยานิ น

