
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน ชั้นเรียน
1 เด็กชาย ธนาดุล พลนงค คมเพชรวิทยาคาร ป.4
2 เด็กชาย พงศกร ออนปุย คมเพชรวิทยาคาร ป.4
3 เด็กชาย จิรวัฒน ตวงกระโทก คมเพชรวิทยาคาร ป.4
4 เด็กชาย พีรวัฒน สายมณี คมเพชรวิทยาคาร ป.4
5 เด็กชาย วิชญพล ออนสุวรรณ คมเพชรวิทยาคาร ป.4
6 เด็กชาย ณัฐกานต สุขแยมศรี คมเพชรวิทยาคาร ป.4
7 เด็กชาย กฤติพงศ มุงดี คมเพชรวิทยาคาร ป.4
8 เด็กชาย ธาวัน นาเจริญ คมเพชรวิทยาคาร ป.4
9 เด็กหญิง วิรากานต ออนสุวรรณ คมเพชรวิทยาคาร ป.4
10 เด็กหญิง สิรินทรา ดํารงกิจเจริญ คมเพชรวิทยาคาร ป.4
11 เด็กชาย พันทวี ซาภักดี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
12 เด็กชาย ไตรภูมิ วงศวาน ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
13 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพยนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
14 เด็กชาย พีระพัฒน คลายพงษ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
15 เด็กชาย โรจนธร สียางนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
16 เด็กชาย เกียรติภัทร จันทรมงคล ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
17 เด็กชาย กิตตินันท ศรีกุมมา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
18 เด็กหญิง ณิชา แสงแกว ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
19 เด็กหญิง พัชรี ชาบําเหน็จ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
20 เด็กหญิง วชิรญาณ กองทองนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
21 เด็กหญิง ปุณยภา พลยางนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
22 เด็กหญิง สายธาร อาจสูงเนิน ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
23 เด็กหญิง พิชญา คุณธรรม ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
24 เด็กหญิง พรนภา มหาสงคราม ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
25 เด็กหญิง ธิดาเทพ ชาวโพนทอง ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
26 เด็กหญิง ญาดา ขาขันมะลี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
27 เด็กหญิง ปยะฉัตร ปะวะกา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
28 เด็กหญิง อินทิรา ทรัพยกลาง ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
29 เด็กหญิง ปุญญาพร สุขเปรมปรี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
30 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพียะผาบ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/1
31 เด็กชาย ภูมิพัช จอดนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
32 เด็กชาย ชนะชัย จอดนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
33 เด็กชาย ไรวิฬฐ สียางนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
34 เด็กชาย รชต ชองพิทักษ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
35 เด็กชาย ณัฐพงษ นาดี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
36 เด็กชาย เดชฤทธ์ิ ศันสนียพันธุ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
37 เด็กชาย พงศธร บรรดาศักดิ์ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
38 เด็กชาย จิรเมธ รุงเปา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
39 เด็กชาย ธนากร การรัมย ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
40 เด็กชาย จิตติพัฒน สียางนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
41 เด็กชาย วรปรัชญ พิมพชัยภูมิ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
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42 เด็กชาย ธนภูมิ ผิวบาง ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
43 เด็กหญิง อัญญารินทร ทิศรักษ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
44 เด็กหญิง สิตานัน จันทีนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
45 เด็กหญิง พิมพนารา นามนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
46 เด็กหญิง กัญญาพัชร จัตุประสาน ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
47 เด็กหญิง รัตนาวดี มาระตา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
48 เด็กหญิง กุลรดา ประสาทไทย ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
49 เด็กหญิง กฤตพร ธานี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
50 เด็กหญิง ณัฐชยา บุราณรักษ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/2
51 เด็กชาย ณภัสรพี บุญสิทธ์ิ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
52 เด็กชาย ธนพนธ บุบผาลา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
53 เด็กชาย ภูมิภัชร ปงกระโทก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
54 เด็กหญิง ลภัสสินี คุมแกว ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
55 เด็กหญิง ธัญญลักษณ ชนิดนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
56 เด็กหญิง สุกัญญา ปุราสะกา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
57 เด็กหญิง จิราพร หลักคําพันธ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
58 เด็กหญิง เต็มศิริ เลิศสีดา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/3
59 เด็กชาย วิริทธ์ิพล กลิ่นศรีสุข ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
60 เด็กชาย จักรภัทร ซายโพธิ์กลาง ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
61 เด็กชาย ธราเทพ พลสง ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
62 เด็กชาย ชัยภัทร สิมสา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
63 เด็กชาย กษิดินทร ศรีสมบัติ ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
64 เด็กชาย รัชพล ศรีชัย ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
65 เด็กชาย ชวภณ ศรีสุขวัฒน ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
66 เด็กชาย ทัพพสาร อินจันทร ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
67 เด็กชาย เจษฎา ปุราชาพา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
68 เด็กชาย วรากรณ ศิริจันทร ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
69 เด็กชาย จิรายุ ถินนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
70 เด็กหญิง อภิชญา น้ําเพชร ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
71 เด็กหญิง พิชชาภา ปาสาเลา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
72 เด็กหญิง บุญยวีร ปราบพาล ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
73 เด็กหญิง เกวลิน พูนดี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
74 เด็กหญิง ธนพร เอี่ยมนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
75 เด็กหญิง กัลยญานิศา นาคเกิดสิริธร ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
76 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ขันสาลี ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
77 เด็กหญิง พรรัชดา อัสุณี ณ อยุธยา ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
78 เด็กหญิง ปญญาพัตน กลิ่นจันทร ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
79 เด็กหญิง กัญยกร จัดงาน ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
80 เด็กหญิง พุทธธิดา เบียดนอก ชุมชนประทาย ป.4 ป.4/4
81 เด็กหญิง เวณิกา ขาวนอก ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.4
82 เด็กชาย ศุภกิจ คําประวัตร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.4
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83 เด็กชาย วัศพล ไชยสุวรรณ ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.4
84 เด็กหญิง กนกพร จันทีนอก ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.4
85 เด็กหญิง ปยะนุช บุตรหา ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.4
86 เด็กชาย ณัฐชนน แดนสวาง ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.4
87 เด็กชาย วีระภัทร หงษทอง โนนเพ็ดวิทยา ป.4
88 เด็กชาย พีรภพ ชะใบรัมย โนนเพ็ดวิทยา ป.4
89 เด็กชาย ภนุกร ปดเกศา โนนเพ็ดวิทยา ป.4
90 เด็กชาย ณรงคศกัดิ์ ทะชาดา โนนเพ็ดวิทยา ป.4
91 เด็กหญิง ศุภัคชยา สุริยะ โนนเพ็ดวิทยา ป.4
92 เด็กหญิง ณัฐชนันท วรพัฒนผดุง โนนเพ็ดวิทยา ป.4
93 เด็กชาย อธิราช หมอชาง บานเขวาวิทยา ป.4
94 เด็กหญิง รสกร กองมา บานเขวาวิทยา ป.4
95 เด็กชาย รังสิมันตุ ศรนุวัตร บานเขวาวิทยา ป.4
96 เด็กชาย ธีรพันธ สาลิโล บานเขวาวิทยา ป.4
97 เด็กชาย ณัฐภัทร พกขุนทด บานเขวาวิทยา ป.4
98 เด็กหญิง ชนาพร นพไธสง บานเขวาวิทยา ป.4
99 เด็กหญิง อัญรินทร ไชยสงค บานเขวาวิทยา ป.4
100 เด็กชาย ราเมศร กรวยสวัสดิ์ บานเขวาวิทยา ป.4
101 เด็กหญิง กัญญาพัชร หนองเรือง บานเขวาวิทยา ป.4
102 เด็กชาย มนตรี ลิ้มฮวด บานเขวาวิทยา ป.4
103 เด็กชาย ภาณุวัฒน พลมีศักดิ์ บานคึมหญานาง ป.4
104 เด็กชาย ธรรมศักดิ์ กระชอนสุข บานคึมหญานาง ป.4
105 เด็กชาย พงศกร ชูเดช บานคึมหญานาง ป.4
106 เด็กหญิง ดวงกมล อุนโชคดี บานคึมหญานาง ป.4
107 เด็กหญิง ไอรดา ทองศรี บานคึมหญานาง ป.4
108 เด็กหญิง ณัฐสินี ตอตน บานคึมหญานาง ป.4
109 เด็กหญิง สุรีพร เนมขุนทด บานคึมหญานาง ป.4
110 เด็กชาย กิตติทัต วังหาญ บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
111 เด็กชาย จิรวัฒน วายไธสง บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
112 เด็กหญิง สิริลดา พาหลง บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
113 เด็กหญิง จิรัชญา หลงนอย บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
114 เด็กหญิง พิชญาภา เถ่ือนเมือง บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
115 เด็กหญิง สุวรรณา จิตรธารธรรม บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4
116 เด็กชาย พนัชกร ดอมไธสง บานดอนวัว ป.4
117 เด็กหญิง ปรินรดา เรืองศรี บานดอนวัว ป.4
118 เด็กหญิง วิภาดา ปรีดา บานดอนวัว ป.4
119 เด็กชาย ณพัฒน ชัยไธสง บานดอนสามัคคี ป.4
120 เด็กชาย ปณณวัฒน อุดนอก บานดอนสามัคคี ป.4
121 เด็กหญิง ภัชราพร อินนอก บานดอนสามัคคี ป.4
122 เด็กหญิง อมลมณี ทองดอนคํา บานดอนสามัคคี ป.4
123 เด็กหญิง อรวรรณ โคตรมณี บานดอนสามัคคี ป.4
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124 เด็กหญิง อรพรรณ โคตรมณี บานดอนสามัคคี ป.4
125 เด็กหญิง เคลือฟา สีนอคํา บานดอนสามัคคี ป.4
126 เด็กหญิง ธนิกา มากพูน บานตลาดไทร ป.4
127 เด็กชาย วสุธา สมการณ บานตลาดไทร ป.4
128 เด็กหญิง ชนาภา นนตีนอก บานตลาดไทร ป.4
129 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชัยสะรํา บานตลาดไทร ป.4
130 เด็กหญิง ปาริฉัตร หงษบุญมี บานตลาดไทร ป.4
131 เด็กชาย ณัฐภูมิ อินทองคํา บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
132 เด็กหญิง ณัฎฐฎาพร เตชะรัศม์ิสกุล บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
133 เด็กหญิง บัณฑิตา คําสมัย บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
134 เด็กหญิง ชิติญาดา คําภากุม บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
135 เด็กหญิง พิชญธิดา โฉมไทยสง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
136 เด็กหญิง นิพาดา เจริญวงษ บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
137 เด็กหญิง พิชชาพร ของนอก บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.4
138 เด็กชาย กิตติคุณ เหียบขุนทด บานโนนสูง ป.4
139 เด็กชาย เตชินท ภูมิเวทย บานโนนสูง ป.4
140 เด็กชาย ธนวัฒน พิมพจะโปะ บานโนนสูง ป.4
141 เด็กชาย พชร บางไธสง บานโนนสูง ป.4
142 เด็กชาย ธนพล ดงนอก บานโนนสูง ป.4
143 เด็กชาย ศรัทธา สมอหอม บานโนนสูง ป.4
144 เด็กชาย ธนภัทร ภูบาลชื่น บานโนนสูง ป.4
145 เด็กชาย ศิลาธรณ ผิผวนนอก บานโนนสูง ป.4
146 เด็กหญิง พิชญธิดา วรรโณ บานโนนสูง ป.4
147 เด็กหญิง ภัทรวดี เชื่อมนอก บานโนนสูง ป.4
148 เด็กหญิง ภาสินี กองทอง บานโนนสูง ป.4
149 เด็กหญิง ศุกพรรษา พิมพกลาง บานโนนสูง ป.4
150 เด็กหญิง นริศรา เปรมบุญ บานโนนสูง ป.4
151 เด็กชาย กฤษกร แสนจอหอ บานหญาคา ป.4
152 เด็กชาย ณัฐพล ซื่อดี บานหญาคา ป.4
153 เด็กชาย พีรณัฐ บุตรศรีภูมิ บานหญาคา ป.4
154 เด็กชาย ศุภวัตร หนอใหม บานหญาคา ป.4
155 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมจิตร บานหญาคา ป.4
156 เด็กหญิง ประภาวดี สุวรรรณไตร บานหญาคา ป.4
157 เด็กหญิง พินทิพย เกิดสีทอง บานหญาคา ป.4
158 เด็กหญิง คณิศร สิงหอยูวงษ บานหญาคา ป.4
159 เด็กหญิง เกสรา นาวงศ บานหญาคา ป.4
160 เด็กหญิง นันทนัช เดชผล บานหญาคา ป.4
161 เด็กหญิง อัยนลิน เชื้อชัย บานหญาคา ป.4
162 เด็กหญิง พัชรธิดา ฆองอินตะ บานหญาคา ป.4
163 เด็กชาย สุเมธี หมื่นหาวงษ บานหนองบัวนาค ป.4
164 เด็กชาย ธีรพงศ พานนนท บานหนองบัวนาค ป.4
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165 เด็กชาย ธนชาติ ตุมทอง บานหนองบัวนาค ป.4
166 เด็กชาย กองภพ แทงทอง บานหนองบัวนาค ป.4
167 เด็กชาย ธีรศักดิ์ คําสุขศรี บานหนองบัวนาค ป.4
168 เด็กชาย ธีรวัฒน พาชีชีพ บานหนองบัวนาค ป.4
169 เด็กชาย ธนกฤต รักษาภักดี บานหนองบัวนาค ป.4
170 เด็กหญิง สุภานิชา หลงทอง บานหนองบัวนาค ป.4
171 เด็กหญิง จรัสรวี ภูศรีฤทธิ์ บานหนองบัวนาค ป.4
172 เด็กหญิง ณัฐชยา สาลีงาม บานหนองบัวนาค ป.4
173 เด็กหญิง จรรยพร ทัพธมาตร บานหนองบัวนาค ป.4
174 เด็กหญิง เนตรนภา เพชรวิเศษ บานหนองบัวนาค ป.4
175 เด็กหญิง พีชญานิน แอบทองหลาง บานหนองบัวนาค ป.4
176 เด็กหญิง วรปภา นิชธิยาสิทธ์ิ บานหนองบัวนาค ป.4
177 เด็กหญิง ณิชานันท คะเนนอก บานหนองบัวนาค ป.4
178 เด็กหญิง สุชาดา คงไทย บานหนองบัวนาค ป.4
179 เด็กชาย ธันวา เทศมหา บานหนองบัวนาค ป.4
180 เด็กชาย ยศกร รัมยรุงเรือง บานหนองบัวนาค ป.4
181 เด็กชาย เฉลิมชัย บัวนาค บานหนองบัวนาค ป.4
182 เด็กชาย อัชฏา หมื่อกา บานหนองพลวงนอย ป.4
183 เด็กชาย กรวิชญ อุทธา บานหนองพลวงนอย ป.4
184 เด็กหญิง ขวัญจิรา แกวสม บานหนองพลวงนอย ป.4
185 เด็กชาย นิรัชทาปา เบี้ยไธสง บานหนองแวง ป.4
186 เด็กหญิง ธัญสุดา ประทุมคํา บานหนองแวง ป.4
187 เด็กหญิง สุพิชชา แวงวรรณ บานหนองแวง ป.4
188 เด็กหญิง ปณฑิตา เผียงสูงเนิน บานหนองแวง ป.4
189 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปุลา บานหนองแวง ป.4
190 เด็กหญิง กมณทิพย คนชาญ บานหนองแวง ป.4
191 เด็กหญิง ไอรดา ตากกระโทก บานหนองแวง ป.4
192 เด็กชาย ศิวัช ปะระทัง บานหนองหาง ป.4
193 เด็กชาย อดุลวิทย จันทรคุย บานหนองหาง ป.4
194 เด็กชาย คิมหันต ลาดเหลา บานหนองหาง ป.4
195 เด็กชาย พีรพัฒน วงคสิทธ์ิ บานหนองหาง ป.4
196 เด็กหญิง เกศสุดา ลาชุม บานหนองหาง ป.4
197 เด็กหญิง พัชริดา พลเสน บานหนองหาง ป.4
198 เด็กหญิง อริศรา ดีชื่น บานหนองหาง ป.4
199 เด็กชาย พีรพัฒน ทองภู บานหันหวยทราย ป.4
200 เด็กชาย นันทิพัฒน ชวยรักษ บานหันหวยทราย ป.4
201 เด็กชาย พาทิศ จันทรอิ่ม บานหันหวยทราย ป.4
202 เด็กชาย ณภัทร กังขอนนอก บานหันหวยทราย ป.4
203 เด็กชาย พัสกร วัดพล บานหันหวยทราย ป.4
204 เด็กหญิง ณัชชา รื่นสดใส บานหันหวยทราย ป.4
205 เด็กหญิง พัทธนันท โยนอก บานหันหวยทราย ป.4
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206 เด็กหญิง พิชยธิดา ทามแกว บานหันหวยทราย ป.4
207 เด็กหญิง อารยา ชุดนอก บานหันหวยทราย ป.4
208 เด็กหญิง มัลลิการ องคะสิน บานหันหวยทราย ป.4
209 เด็กหญิง ชาลิสา วังเวช บานหันหวยทราย ป.4
210 เด็กหญิง ชุติกานต วันสา บานหันหวยทราย ป.4
211 เด็กหญิง นริศรา ปุริมาโน บานหันหวยทราย ป.4
212 เด็กหญิง นนทิกาญจน ย่ิงนอก ปราสาทหินนางรํา ป.4
213 เด็กชาย ธนวัฒน ชางเกวียน ปราสาทหินนางรํา ป.4
214 เด็กชาย อติเทพ ชางเกวียน ปราสาทหินนางรํา ป.4
215 เด็กหญิง พรนภัส สีใส ปราสาทหินนางรํา ป.4
216 เด็กชาย ธีระวัฒน ชางเกวียน ปราสาทหินนางรํา ป.4
217 เด็กหญิง ชนิสรา ปอมกลาง ปราสาทหินนางรํา ป.4
218 เด็กหญิง พีรดา พิศล้ํา ปราสาทหินนางรํา ป.4
219 เด็กชาย ชลกร เสริมนอก ปราสาทหินนางรํา ป.4
220 เด็กชาย คริษฐ พันศรี ปราสาทหินนางรํา ป.4
221 เด็กชาย ภูริภัทร กรมบัวภา เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
222 เด็กชาย โชคอนันต ภูนอก เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
223 เด็กชาย ธีคณินท อนุวุฒิ เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
224 เด็กชาย นิธิภูมิ อนุวุฒิ เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
225 เด็กชาย พงศกร วิชานันท เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
226 เด็กชาย พีรัชชัย หาญสุด เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
227 เด็กชาย อาชัญ เจียมมาลา เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
228 เด็กชาย อานัส เจียมมาลา เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
229 เด็กชาย นพพล สุดารา เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
230 เด็กชาย กิติศักดิ์ นีลเซน็ เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
231 เด็กชาย กิติรักษ นีลเซน็ เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
232 เด็กชาย จิรัฏฐ ศรีประทาย เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
233 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญไธสง เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
234 เด็กหญิง ตุลาธร วรรณพฤกษ เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
235 เด็กหญิง กมลวรรณ อดทน เมืองโดนสาํโรง (รัฐประชานุกูล) ป.4
236 เด็กชาย ธนกวินทร ลั้วไธสง รร.บานหนองพลวง ป.4
237 เด็กชาย ทัศนพล สุดใจ รร.บานหนองพลวง ป.4
238 เด็กชาย หัฎฐกร แวงนอย รร.บานหนองพลวง ป.4
239 เด็กชาย ธีรภัทร พุทธบุรี รร.บานหนองพลวง ป.4
240 เด็กหญิง ณัฎชา มาอินทะ รร.บานหนองพลวง ป.4
241 เด็กหญิง ณัชชา ปุราสะกา รร.บานหนองพลวง ป.4
242 เด็กหญิง ปภัสสร กระตายทอง รร.บานหนองพลวง ป.4
243 เด็กหญิง กัญญารัตน แสนยะมูล รร.บานหนองพลวง ป.4
244 เด็กหญิง สุพรรษา วิลัย รร.บานหนองพลวง ป.4
245 เด็กหญิง กาญจนา ฤทธ์ิไธสง รร.บานหนองพลวง ป.4
246 เด็กหญิง พาขวัญ ทบพวก รร.บานหนองพลวง ป.4
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247 เด็กหญิง ปรายฉัตร บัวพานบุตร รร.บานหนองพลวง ป.4
248 เด็กชาย ชัยวัฒน อะโน รวมมิตรพัฒนา ป.4
249 เด็กชาย ณัฐพัชร แสนคํา รวมมิตรพัฒนา ป.4
250 เด็กหญิง ภรภัสรสร เพชรรักษา รวมมิตรพัฒนา ป.4
251 เด็กหญิง ภัณฑิรา แสงสกุล รวมมิตรพัฒนา ป.4
252 เด็กชาย ธนัช ชินเนหันหา รวมมิตรพัฒนา ป.4
253 เด็กหญิง ณัฐธิดา แสงสุวรรณ รวมมิตรพัฒนา ป.4
254 เด็กชาย ชวกร ภูลับ โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
255 เด็กชาย ปวีกรณ จอดนอก โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
256 เด็กชาย ภูมรินทร วัชระวานิตย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
257 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา วงคชัยเพ็ง โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
258 เด็กหญิง กัลยสุดา จอมกระโทก โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
259 เด็กชาย เอื้ออังกูล สียางนอก โรงเรียนบานกระทุมราย ป.4
260 เด็กชาย ธนกฤต คําทองทิพย วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
261 เด็กชาย ธีรภัทร จันทจร วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
262 เด็กชาย วิทยา พลเสน วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
263 เด็กชาย พีรพัฒน เจริญพันธุวงศ วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
264 เด็กหญิง จันทกานต ชัยสิทธิ์ วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
265 เด็กหญิง กมลพรรณ คําทองทิพย วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
266 เด็กหญิง ปวริศร วงคกุล วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
267 เด็กหญิง สุรารักษ แซจ๋ิว วัดบานโคกสีโนนรัง ป.4
268 เด็กชาย วศินทัช คําทุม วัดบานดอนตะหนิน ป.4
269 เด็กชาย ธีรภัทร หงษบุญมี วัดบานดอนตะหนิน ป.4
270 เด็กชาย ศุภณัฐ ภูผาดวง วัดบานดอนตะหนิน ป.4
271 เด็กชาย ภัทรพล บัวประทุม วัดบานดอนตะหนิน ป.4
272 เด็กหญิง อภัสรา วิวรรณรัมย วัดบานดอนตะหนิน ป.4
273 เด็กหญิง จิรภิญญา เวสโส วัดบานดอนตะหนิน ป.4
274 เด็กหญิง ปยนุช สอนใต วัดบานดอนตะหนิน ป.4
275 เด็กหญิง นลินนิภา พัฒนแสง วัดบานดอนตะหนิน ป.4
276 เด็กหญิง วิภาพร วงษวิจิตร วัดบานดอนตะหนิน ป.4
277 เด็กหญิง จิรภิญญา ครองยุทธ วัดบานดอนตะหนิน ป.4
278 เด็กหญิง จิราภา ทุมนานอก วัดบานดอนตะหนิน ป.4
279 เด็กหญิง วณิชยา แผนอก วัดบานดอนตะหนิน ป.4
280 เด็กชาย บูรณพิภพ เสริมนอก วัดบานทุงสวาง ป.4
281 เด็กชาย พุฒิพันธุ วรรณสุข วัดบานทุงสวาง ป.4
282 เด็กชาย พงศธร ถนาวรณ วัดบานทุงสวาง ป.4
283 เด็กชาย ภูเมศ ยุติธรรม วัดบานทุงสวาง ป.4
284 เด็กหญิง ยุพาวรรณ เกิดไผลอม วัดบานทุงสวาง ป.4
285 เด็กหญิง วิลาวัณย แสงจันทร วัดบานทุงสวาง ป.4
286 เด็กหญิง ชลาลัย แผนวิชิต วัดบานทุงสวาง ป.4
287 เด็กหญิง จิตรกัญญา ดงสา วัดบานทุงสวาง ป.4
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288 เด็กหญิง พิมศิริ กลุวงษ วัดบานทุงสวาง ป.4
289 เด็กหญิง ศศกิาญจน แสนปญญา วัดบานทุงสวาง ป.4
290 เด็กชาย ชยา หลวงนันท วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
291 เด็กชาย เจนณภัทร วงคราช วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
292 เด็กหญิง ทิภาพร กลาหาญ วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
293 เด็กหญิง อมรกานต แสนสุข วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
294 เด็กหญิง ณัฐฌานันฑ สุขเกษม วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
295 เด็กหญิง ศิริญภา โฮมวงศ วัดบานสี่เหลี่ยม ป.4
296 เด็กชาย ปวริศ โพยนอก วัดบานหนองกก ป.4
297 เด็กชาย ปฏิพัทธ จุยไธสง วัดบานหนองกก ป.4
298 เด็กชาย ณัฐดนัย ศรีวงษกลาง วัดบานหนองกก ป.4
299 เด็กชาย วีรพัฒน พาแกว วัดบานหนองกก ป.4
300 เด็กหญิง วริศรา ศรีวงษกลาง วัดบานหนองกก ป.4
301 เด็กหญิง ไอลดา ภูชัย วัดบานหนองกก ป.4
302 เด็กหญิง ศิรัญญา สีลารักษ วัดบานหนองกก ป.4
303 เด็กหญิง ชุติมา โพยนอก วัดบานหนองกก ป.4
304 เด็กหญิง ยุภาพร สุขใส วัดบานหนองคมึ ป.4
305 เด็กชาย ธนภัทร พงษสระพัง วัดบานหนองคมึ ป.4
306 เด็กชาย ธนากร สุวรรณศร วัดบานหนองคมึ ป.4
307 เด็กหญิง จิรัชยา เมืองแสน วัดบานหนองคมึ ป.4
308 เด็กหญิง พิณนภา กังขอนนอก วัดบานหนองคมึ ป.4
309 เด็กชาย อมรรัตน หงษาวงศ วัดบานหนองคู ป.4
310 เด็กหญิง นฤมล ชัวจิตร วัดบานหนองคู ป.4
311 เด็กชาย อัครชัย เพ็งนอก วัดบานหนองคู ป.4
312 เด็กหญิง สิริญญา สีกะพา วัดบานหนองคู ป.4
313 เด็กชาย กฤษฎา ปุผาโล วัดบานหนองคู ป.4
314 เด็กชาย พชร เข็ดคม วัดบานหนองคู ป.4
315 เด็กชาย ติณณภพ แกวคูนอก วัดบานหนองคู ป.4
316 เด็กชาย ชนะชัย แกวดอนลี วัดบานหนองคู ป.4
317 เด็กชาย ธัชพล เทียบดอนหันต วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
318 เด็กชาย ศุภยศ กุดโต วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
319 เด็กชาย วีรพงษ ซายกา วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
320 เด็กหญิง ขนิษฐา นามชาลี วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
321 เด็กหญิง แพรวา ประเข วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
322 เด็กชาย ญาณันธร ปตถาติ วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
323 เด็กหญิง เกวรินทร พรหมบุตร วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
324 เด็กหญิง อัญชลิกา ศรีปราช วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
325 เด็กหญิง รัชฎาพร ขันนาโพธ์ิ วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
326 เด็กหญิง คีรยา แสนจันทร วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
327 เด็กหญิง ญาณิศา ชิดนอก วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
328 เด็กชาย ธนากร กุลวงศ วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.4
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329 เด็กชาย อารักษ ชางทองมะดัน สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
330 เด็กชาย พัชรพล ขุนทอง สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
331 เด็กชาย พัสกร สังกะสี สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
332 เด็กชาย ภูตะวัน ประโกสันตงั สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
333 เด็กหญิง คณัสนันท คําแหงพล สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
334 เด็กหญิง กมลรัตน อารมณ สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
335 เด็กหญิง รติมา ทูปขุนทด สัมพันธมิตรวิทยา ป.4
336 เด็กชาย พงศกร ชานนทวงศ สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
337 เด็กชาย พงศพัศ ดีสุด สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
338 เด็กชาย ภูมิพิทักษ แนบสุข สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
339 เด็กชาย รชต พลูวงษ สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
340 เด็กชาย อภิชาติ ชานอก สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
341 เด็กชาย อัครชัย บุตรศรีภูมิ สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
342 เด็กหญิง พฤษา จันทโรจน สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
343 เด็กชาย จิรายุ สุทธิเรือง สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
344 เด็กชาย ธนาธิป รามวินิจ สี่แยกศรอีรัญวิทยา ป.4
345 เด็กชาย กวีวัฒน แสนนอก หนองมวงหนองแวง ป.4
346 เด็กชาย ชินกร ลี้พล หนองมวงหนองแวง ป.4
347 เด็กชาย จิรายุ ชุบไธสง หนองมวงหนองแวง ป.4
348 เด็กหญิง กัญญาพัชร คําทองสุข หนองมวงหนองแวง ป.4
349 เด็กหญิง ศิรินภา แสนโน หนองมวงหนองแวง ป.4
350 เด็กหญิง สุริษา พัดเพ็ง หนองมวงหนองแวง ป.4
351 เด็กหญิง สุวิภาดา ถานะ หนองมวงหนองแวง ป.4
352 เด็กชาย ชินวัตร จอดนอก อัมพวันวิทยา ป.4
353 เด็กชาย ธนวัต ศรีนอก อัมพวันวิทยา ป.4
354 เด็กหญิง บัณฑิตา พรมพา อัมพวันวิทยา ป.4

เพิ่มเติม
355 เด็กชาย จารุวัฒน ปะทิทัง รวมมิตรพัฒนา ป.5
356 เด็กชาย เตชิด นานอก รวมมิตรพัฒนา ป.5
357 เด็กชาย ทินกฤต สีหานอก รวมมิตรพัฒนา ป.5
358 เด็กหญิง ปทมา แกวคงวงษ รวมมิตรพัฒนา ป.5
359 เด็กชาย ยศวรรธน โหมดนอก รวมมิตรพัฒนา ป.5
360 เด็กหญิง ศิริกันยา ทองสมบัติ รวมมิตรพัฒนา ป.5
361 เด็กชาย สรวิชญ ภิรมกิจ รวมมิตรพัฒนา ป.5
362 เด็กหญิง อภิดา จันทะบุตร รวมมิตรพัฒนา ป.5
363 เด็กชาย สงกรานต เดชบุผา รวมมิตรพัฒนา ป.5
364 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุทา ชุมชนประทาย ป.5
365 เด็กชาย ธีรภัทร ราชาครู บานดอนสามัคคี ป.4
366 เด็กชาย เตชสิทธิ์ ดานกลาง บานเขวา ป.4
367 เด็กชาย ธีรภัทร ทัดมาลา บานคมึหญานาง ป.5
368 เด็กชาย ทัตเทพ อัยลา ชุมชนประทาย ป.5
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369 เด็กชาย อัศมเดช สมบูรณ ชุมชนประทาย ป.5
370 เด็กชาย ธนานพ  ทบนา ชุมชนประทาย ป.5


