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บุตรของด.ช.ศิวาวุธ    ธรรมนิทา1. นางมานิต ธรรมนิทา
น.ส.นํ้าคาง    พระแกว2.« นางฐิติภา พระแกว
ด.ญ.พิลิปดา    ศิริจร3. นางเกษศิรินทร ศิริจร
ด.ช.พิพรรธ    ภุชงคสมุทท4. นางพัชรี ภุชงคสมุทท
ด.ญ.บุษกร    อานนอย5.« นายสงา อานนอย
นายเทวิน    ไวยพูศรี6. นางวิพา ไวยพูศรี
ด.ญ.ปรัชญา    สอนมีทอง7. นายโชติ สอนมีทอง
ด.ญ.สุภาพร    พรมมี8. นางศรีไพร ดาวเรือง
น.ส.วราภรณ    มวงใหญเกาะ9. นายเบญจพงค มวงใหญเกาะ
น.ส.นฤมล    คําควน10.« นางอัญชะล ีคําควน
น.ส.นพรัตน    พิกุล11.« น.ส.จารี ฟกแจง
นายเสกสันต    อํานวยพานิช12. นางรุงลาวรรณ แจงพลอย
น.ส.สุภาภรณ    นอยลาด13. นายสวิง นอยลาด
ด.ญ.เพ็ญนภา    เมืองลําเจียก14. นางแจมจันทร เมืองลําเจียก
ด.ช.จิรัฏฐนนท    จันจั่นเพ็ชร15.« นางนริศรา จันจั่นเพ็ชร
ด.ช.เฉลิมศักดิ์    โพธิ์สุวรรณ16. นายเชนทร โพธิ์สุวรรณ
ด.ญ.สโรชา    ลาไม17. นายสายชล ลาไม
ด.ญ.จริญา    จรรยาศิริ18. นายสมจิตร จรรยาศิริ
ด.ญ.วารี    ศรีชาวนา19. นายทวี ศรีชาวนา
ด.ช.ปยะพงษ    อ่ําออน20. นายเล็ก อ่ําออน
น.ส.พริมรตา    ฮอรอด21. นางแสงจันทร ฮอรอด
น.ส.อรุณโรจน    แดงสังวาลย22.« นางสุธาทิพย แดงสังวาลย
ด.ช.พชรพล    ผาสุขจิตต23. นางสิริกาญจน ผาสุขจิตต
ด.ช.อดิเรก    พานเงิน24. นางสมควร พานเงิน
ด.ญ.กนกวรรณ    ภักดี25.« น.ส.วรรณา ภักดี
ด.ช.เทพพิทักษ    เผือกแกว26. นายสมควร เผือกแกว
น.ส.เอมวิกา    เจิมทอง27. นายสมชาย เจิมทอง
นายสุรณัฐ    มีคุณ28. นางอุษณ ีมีคุณ
ด.ช.ศุภรัตน    อินทรปรีชา29.« น.ส.ดวงรัตน เทพอุทัย
น.ส.นาตยา    ชื่นอารมณ30. น.ส.จุฑามาศ สิบตรี
ด.ช.เอกวุฒิ    สถาปนิกบุตร31. น.ส.ธนวรรณ เจริญศักดิ์
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บุตรของด.ช.พงศกร    แกวโผงเผง32. นายสมชาย แกวโผงเผง
ด.ญ.กัลยา    หอซิน33. น.ส.วาสนา หอมเกษร
ด.ช.นิมมิต    บุญเพ็ชร34. น.ส.สําเนา รอดเกษม
ด.ญ.ชนิกานต    วัชรัมพร35. นางธสวรรณ วัชรัมพร
ด.ญ.ชุติรัตน    ทารอด36.« นางชุติมา ทารอด
น.ส.ชลดา    เสมาชัย37. นางวนิดา เสมาชัย
ด.ช.วัชระพล    ปราณี38. นางผองพรรณ ปราณี
ด.ญ.เมลิตา    หลักเพชร39. นายประหยัด หลักเพชร
น.ส.ขวัญฤทัย    การะเกดแกว40. นางวิไลลักษณ การะเกดแกว
ด.ญ.สุภาพร    สุขสมบุญ41.« นางเสมอภาค สุขสมบุญ
ด.ญ.มาริษา    เอี่ยมสูงเนิน42. นายมานิตย เอี่ยมสูงเนิน
น.ส.ธิดารัตน    ผิวบัวคํา43. นางประทุมพร ผิวบัวคํา
ด.ช.วรินทร    เขียวตาย44. น.ส.วรารัตน ปยะวัฒนาพันธ
ด.ญ.เพ็ญพรรณ    วันสันเทียะ45. นางปรานอม ชมวิหก
ด.ญ.หฤทัย    เกลี้ยงขาว46.« น.ส.อนันต เกลี้ยงขาว
ด.ญ.วันวิสาข    กลอมเกลี้ยง47.« นางเพ็ญศรี กลอมเกลี้ยง
ด.ช.บุญสนอง    มีประวัติ48. นายจําเริญ มีประวัติ
ด.ช.ศตวรรษ    สุขรุงเรือง49. นายอําพัน สุขรุงเรือง
น.ส.นุศรา    ใจกลา50. นางนงนุช ใจกลา
นายศราวุฒิ    เขียวนิล51. นายชโอด เขียวนิล
ด.ช.กนก    สัมมาคาม52. นายยุทธนา สัมมาคาม
ด.ช.ชลันธร    ชอผกา53. นายมนตรี ชอผกา
ด.ช.จีรศักดิ์    แตงสะอาด54.« นายสัมพันธ แตงสะอาด
ด.ญ.วิลาสินี    ภูนัสสูง55.« น.ส.ภัทราภรณ ไชยบุดดี
ด.ช.ศรันย    ยาใจ56. นางฤทัย ปราบพินาศ
ด.ช.วรพัฒน    ไหลมา57. นายวีระพล ไหลมา
ด.ช.รชานนท    บรรเทา58. นายเจริญ บรรเทา
ด.ญ.กนกวรรณ    นรรัตน59. นางปวราพร ชื่นพิศาล
ด.ช.ภาคภูมิ    ปนสมบูรณ60. นายทรงกรด ปนสมบูรณ
ด.ช.ดํารงศักดิ ์   สมประจบ61. นางพรศรี สมประจบ
ด.ญ.นพรัตน    เผือกผอง62.« นางสาร่ี เผือกผอง
ด.ช.อาณัติ    โงนทา63. นายศรีพยุง โงนทา
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บุตรของด.ญ.เจนจิรา    สมสวน64.« นายประยงค สมสวน
ด.ช.สหชัย    ชมวิหก65. นายสุนทร ชมวิหก
ด.ญ.ธัญญลักษณ    ธรรมรงค66. นางอุบล ธรรมรงค
ด.ญ.รัชนก    อั้นนอย67. นายเฉลิม อั้นนอย
ด.ญ.ชนัญญา    ผลชูศรี68.« นางจารุวรรณ อัมระปาล
น.ส.กิติดารา    คหนันทเสวี69. น.ส.ศุภดารา คหนันทเสวี
ด.ช.ประทีป    ชูกลิ่น70.« นางประชุม ธรรมบุตร
ด.ช.ภานุเดช    กันหาลึก71. นายนิราช กันหาลึก
ด.ช.กรกต    ผสมทรัพย72. นางเบญจวรรณ แพวตะคุ
ด.ญ.เสาวลักษณ    เสงอั้น73. นายสุชาต ิเสงอั้น
ด.ช.สุรัตน    ประดับลาย74. นางบํารุง ประดับลาย
ด.ญ.พนิดา    บุตรี75. นายสุพจน บุตรี
ด.ช.พรพจน    วิแสง76. นางพนม วิแสง
ด.ช.สุธิเดช    ศรีพุทธา77. นางสัมฤทธิ์ ศรีพุทธา
ด.ญ.วิไลลักษณ    ใสเกื้อ78. นางสุมลฑา ประทุมสุวรรณ
ด.ช.ปวิณ    นุชประสพ79.« นางนิตยา นุชประสพ
ด.ช.พรเทพ    เทพวงค80.« นายสมศักดิ ์เทพวงค
ด.ญ.กิตติยาภรณ    ภารพ81. นายพรพันธ ภารพ
นายพิรพรต    ไทรรารอด82. นางมณีรัตน ไทรรารอด
ด.ญ.อรอนงค    เทียรใส83. นางเจนจิรา เทียรใส
ด.ช.คณาธิป    อินลอย84. นายสาคร อินลอย
นายสัมฤทธิ ์   จันทรมา85. นางนงคนุช จันทรมา
ด.ญ.สุจิกา    ชมบุญ86. นางสุนันทา อุดมทรัพย
ด.ช.พิชิตชัย    เรืองปาน87. นายเจริญชัย เรืองปาน
ด.ช.ปริญญา    เล็กมนตรา88. นายเทียนชัย เล็กมนตรา
ด.ญ.พรชิตา    ยินดีชัย89.« นายอรชุน ยินดีชัย
ด.ญ.นพรัตน    หมอกครบุรี90. นายตั้งใจ หมอกครบุรี
ด.ญ.เจนจิรา    ไทรน่ิมนวล91. นางรัดใจ สุจริต
ด.ช.ธีรพงศ    หมอนทอง92. นางปราณ ีหมอนทอง
ด.ช.ชิษณุพงศ    เพ็ชรรัตนมุณี93. นางชมศมนต เพ็ชรรัตนมุณี
ด.ช.ทศพล    ยิ้มเจริญ94. นางพีรพรรณ ยิ้มเจริญ
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บุตรของด.ช.สุริยพงศ    สุทธิประภา95. นางแสงดาว สุทธิประภา
ด.ช.เอกกมล    ธงนอย96.« น.ส.มีณา สิทธิฤทธิ์
ด.ช.เกรียงไกร    จงนอก97. น.ส.อังคนา ไสยศิลป
ด.ช.ธนากร    ยาวะโนภาส98. นายอุดร ยาวะโนภาส
ด.ญ.เจตสุภา    เดชคําภู99.« นายนิติพจน เดชคําภู
น.ส.ภัทรานิษฐ    เกษสิงหโต100.« นายประจบ เกษสิงหโต
ด.ญ.ชนากานต    แยมเกษร101. นายประสิทธิ์ศักดิ์ แยมเกษร
ด.ช.สมเจตน    ปนพุมโพธิ์102. นายสมเดช ปนพุมโพธิ์
ด.ช.ภูวดล    ขันถม103. นายบัญชา ขันถม
นายจาตุรนต    อินทศร104. นางทัศนี อินทศร
ด.ช.นพคุณ    ศิริมงคล105. นางลําไย ศิริมงคล
ด.ช.วัฒนพงษ    เลี่ยนเพ็ชร106. นายบุญธรรม เลี่ยนเพ็ชร
ด.ช.อภิสิทธิ ์   สุขสวัสดิ์107. นายอํานาจ สุขสวัสดิ์
ด.ญ.เทียนสุดา    คําพล108. นางศรีสุดา ศิลาทอง
นายนฤดล    บุญแกน109. นางนวพร บุญแกน
ด.ช.ภัทรพงษ    กิตโกศล110. น.ส.รุงอรุณ รักรุงเรือง
ด.ช.ธัญวัฒน    ลอดสุโข111. นางกาญจนา ลอดสุโข
ด.ญ.สุทธิกาญจน    มีนุชนาถ112. นายเจริญศักดิ์ มีนุชนาถ
น.ส.สมหญิง    วงศจันทร113.« นางประยูร วงศจันทร
ด.ญ.เนตนภา    ฤกษโสภา114. น.ส.ศรีไพร แกวกระจาง
น.ส.สุรีรัตน    เลิดสันเทียะ115. นางวัลยชาล ีเลิดสันเทียะ
น.ส.ปนัดดา    ภูประดิษ116. นายประเสริฐ ภูประดิษ
ด.ช.คณิน    พิทักษกลยุทธ117. นางวนิดา พิทักษกลยุทธ
น.ส.เกศรินทร    นิตยสมบูรณ118. นายศุภรัตน นิตยสมบูรณ
ด.ญ.ดุสิตา    พูลสวัสดิ์119.« นางปทุมพร พูลสวัสดิ์
ด.ญ.พีรยา    สีพงษ120. นางสําราญ สีพงษ
ด.ญ.วิลาวัลย    บุญกวาง121.« นางชูกลิ่น บุญกวาง
ด.ญ.สุนีนาถ    แตงออน122.« นางบังอร แตงออน
ด.ช.ปธานิน    ไชยโย123.« นางรัชดาภรณ ไชยโย
ด.ญ.ศิริมนต    ใจดี124. นายชิมรส ใจดี
ด.ญ.พัชรินทร    ออนละมูล125. นางสมพร ออนละมูล
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บุตรของด.ญ.พุธิตา    แกวสุวรรณ126.« นางบุษบา แกวสุวรรณ
ด.ญ.สุกัญญา    ใหมซอน127.« นายสมหมาย ใหมซอน
น.ส.รัชดาภรณ    วินัยกุล128. นายพิทักษ วินัยกุล
ด.ช.ณัฐวัฒน    รูปหลอ129.« นายอุบล รูปหลอ
ด.ญ.ชิษณุกานต    นิสารทันยุ130. นางณัฐติกานต นิสารทันยุ
ด.ช.ภานุพันธุ    สารีขาว131. นางกรกมล บุญลือ
ด.ช.เกียรติศักดิ์    คิดการ132.« นางสําอางค คิดการ
นายชาตรี    เรืองเกษม133. นางดัชชนี เรืองเกษม
ด.ช.สุทธิรักษ    สรอยประดิษฐ134. นางสรารัตน ออนวรรณะ
ด.ญ.ขนิษฐา    แกวเชียงราก135. น.ส.สุกัญญา สมบูรณทรัพย
ด.ช.ณัฐพงษ    เมืองแมน136. นายชํานาญ เมืองแมน
ด.ช.วัฒนชัย    ยิ้มกมล137. นางรุงนภา ยิ้มกมล
ด.ญ.ปณิดา    กลิ่นเอี่ยม138.« น.ส.บุษกร พิมพา
ด.ช.พนัฐ    วงษพินิจ139. นางสุชีรา ศรีสุหู
ด.ญ.สาธิยา    สุขดวง140. นางปราณ ีสุขดวง
ด.ญ.ณัฐิภากร    รินทะไชย141.« นายรณชัย รินทะไชย
ด.ช.พรชัย    ชื่นชม142. น.ส.บังอร ชื่นชม
ด.ช.อนุวัฒน    ดิษฐบรรจง143. นายปรีชา ดิษฐบรรจง
ด.ญ.อรทิชา    คุมครอง144. นางออนภักดิ ์คุมครอง
น.ส.ชุติมา    สิบตรี145. นางจิตติมา สิบตรี
นายฐิติ    แนวฤทธิกุล146. นางมาลินี แนวฤทธิกุล
ด.ช.พิชัย    เกษมรัตน147. นางเพ็ญศรี เกษมรัตน
ด.ช.อดิศักดิ ์   โกสัยพันธ148. นายไพโรจน โกสัยพันธ
ด.ช.ศราวุฒิ    สวนสิน149. นายประยุทธ สวนสิน
ด.ช.อนุวัฒน    ชมบุญ150. นายสุทธิพงษ ชมบุญ
ด.ช.เอกพจน    สวนสิน151. นายไชยยศ สวนสิน
ด.ญ.กาญจนา    ขวัญบาง152. นางวันด ีขวัญบาง
ด.ช.นันทวัฒน    แยมเจริญ153. นางทิพวัลย แยมเจริญ
ด.ช.มารุต    ดิษฐขํา154.« นางสมพร ดิษฐขํา
ด.ช.ณัฐวุฒิ    ขาวทุง155. นายมานะ ขาวทุง
ด.ช.เจตนันท    โอชะกลิ่น156.« น.ส.นันทพร ไชยมงค
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บุตรของด.ช.ธวัชชัย    แสงนํ้า157. นายสุพจน แสงนํ้า
นายสมเจตน    ไชยฤกษ158. นางบรรจง ไชยฤกษ
นายธีรนันท    นาครู159. นางสุณ ีนาครู
ด.ช.นุชากรณ    อุทยานิน160. นางนองนุช อุทยานิน
ด.ช.ณัฐภัทร    แจงพุม161.« นางภควรรณ แจงพุม
นายสุทธิศักดิ ์   สัมฤทธิ์162. นางวิมล สัมฤทธิ์
ด.ช.พรพิพัฒน    มีผล163.« นายอภิรมย มีผล
ด.ช.คุณากร    ครัวกลาง164. นางสุภาพ ครัวกลาง
ด.ช.ชัยวัฒน    แยมเหมือน165. นางสุภาพร แยมเหมือน
ด.ช.ชานนท    โพธิ์ประยูร166. นางสุชาดา โพธิ์ประยูร
ด.ญ.จุฬาวรรณ    วิกไสว167. นายอนัน วิกไสว
ด.ช.ภาณุพงษ    ธรรมบุตร168. นายธรรมชาต ิธรรมบุตร
ด.ช.นฤเบศน    วงศจํารูญ169. นายปญญา วงศจํารูญ
ด.ช.วันชัย    มีเฉย170. นางสุรีวัลย มีเฉย
ด.ญ.รวีวรรณ    มวงทอง171. นายวินัย มวงทอง
ด.ช.ณัฐวุฒิ    มิตรสันเทียะ172. นายสามารถ มิตรสันเทียะ
ด.ช.อิทธิพล    พลทามูล173.« นางไพรรัฐ พลทามูล
ด.ญ.กิตติยา    ธรรมทันตา174. นายสมยศ ธรรมทันตา
ด.ช.ธีระพงษ    ขวัญบาง175. นายประหยด ขวัญบาง
ด.ช.สุรวุฒิ    โพธิ์ทองงาม176. นางสุภาพร โพธิ์ทองงาม
ด.ช.ชานนท    อินทรปาลิต177. นางสมคิด อินทรปาลิต
ด.ช.อภิวัฒน    บัวรอด178. นายโสภณ บัวรอด
ด.ญ.ภาคิณ ี   ภูเทศ179.« นางมณ ีภูเทศ
ด.ช.ธนากร    บุญปลอง180. น.ส.วัชรินทร วิชัยขัตฆะ
ด.ช.ทรงชัย    ชอผกา181. นายทรงยศ ชอผกา
ด.ช.สุเมธ    กุดเปง182. นางมัลลิกา กุดเปง
ด.ช.สุรพงษ    สมจิตร183. นางมานิตา สระนํ้า
ด.ช.ณัฐพรรษ    ธรรมนิทา184. นายประสิทธิ์ ธรรมนิทา
ด.ช.ธนพล    ไวยฉายี185. นายนิรันร ไวยฉายี
ด.ช.นัฐพล    ครามเขียว186. นายเชาว ครามเขียว
ด.ช.วศิน    บุญรวมบุญ187. นายจรินศักดิ์ บุญรวมบุญ
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บุตรของน.ส.ชลธิชา    พันธสมุทร188. นายชาติชาย พันธสมุทร
ด.ช.สหชาต ิ   แสงจินดา189. นางสุรีพร แสงจินดา
ด.ช.อนุพงศ    ธรรมทันตา190. นายละเมียด ธรรมทันตา
ด.ช.ธนายุทธ    ดีประเสริฐ191. นายยงยุทธ ดีประเสริฐ
ด.ญ.สสิธร    กุลดิลก192.« น.ส.ธนวดี กุลดิลก
ด.ญ.ลลิตา    กรอบทอง193. นางกาญจนา วินัยกุล
ด.ญ.อลิษา    มวงทอง194. น.ส.วาสนา มวงทอง
ด.ช.สายฟา    ทองกอน195. นายสุพร ทองกอน
ด.ญ.จิดาภา    กรมสุริยศักดิ์196.« นางระพ ีกรมสุริยศักดิ์
ด.ช.กฤษณ    มรพงษ197. นายเทพฤทธิ์ มรพงษ
ด.ช.ธีรพงศ    ผองพัก198. นายณัฐวุฒิ ผองพัก
ด.ญ.วิลาสินี    ฮอรอด199.« นายสมโภชน ฮอรอด
ด.ญ.วรรณนภา    แชมชื่น200. นางประนอม แชมชื่น
นายกิติพันธุ    บุญเยื้อน201.« นางอรทัย อิสราภรณ
ด.ญ.ปานปรียา    สมสวย202. น.ส.ลินดา สมสวย
ด.ช.ไชยพร    โคระทัต203. นายนิเวศ โคระทัต
ด.ช.ภานุวัฒน    โคระทัต204. นายนิวัติ โคระทัต
ด.ช.ประชา    เสือโต205. นายวิชัย เสือโต
ด.ช.จิตรภาณุ    ศิริไกรวัฒนาวงศ206. นายคุณาสิน ศิริไกรวัฒนาวงศ
ด.ช.กอบศิลป    ศรีอวยพร207. นางอรัญญา ศรีอวยพร
ด.ช.ณัฐวุฒิ    ทัพหมี208. นายสุจินต ทัพหมี
ด.ญ.นิศารัตน    ศรีสํารวย209. นายอาคม ศรีสํารวย
ด.ญ.พจณิชา    ทองพรหม210.« นายพจศกร ทองพรหม
ด.ช.ณัฐวัตร    แยมชมสวน211. นางประเทือง แยมชมสวน
ด.ญ.ปรีดาภรณ    สุภามงคล212. นางสมพิศ สุภามงคล
ด.ญ.สุรีรัตน    พันธุสมุทร213. นายธวัชชัย พันธุสมุทร
ด.ช.พงษศา    จันทรสืบสาย214. นางหิรัณยา หนูสาท
ด.ญ.ธัชนิดา    ซ่ือสัตย215. นายวิวัฒน ซ่ือสัตย
นายเอกพงษ    พุมสวาง216. นางจํานงค พุมสวาง
ด.ช.เชาวลิต    บุญนารอด217. นางสายทิพย บุญนารอด
ด.ญ.นาตยา    สาดมุณี218. นายคําหนัก สาดมุณี
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บุตรของด.ช.ภัทรพงษ    จีนโต219. นางนิตยา จีนโต
ด.ญ.กุสุมา    สบาย220. นายสํารวม สบาย
ด.ช.ชาญชัย    จี้เพชร221. นางศริญญา จี้เพชร
ด.ช.อภิสิทธิ ์   มูลสาร222. นางสุรีรัตน มูลสาร
ด.ญ.สิริลักษณ    ภาษี223. นายบุญชวย ภาษี
ด.ช.กรมธรรม    ขําพิศ224. นางนันทณา บรรทัดเที่ยง
น.ส.พุทธธิดา    นุชนาฎ225. นางพาณิภัค นุชนาฎ
ด.ญ.พิมพเงิน    ภูศรี226. นายยงคยุธ ภูศรี
ด.ช.อนุวัฒน    พูลมัย227. นางเรไร ไวยฉายี
ด.ช.ธีรพงษ    ประดิษฐแดง228. นางบุบผา ประดิษฐแดง
นายกิตติพงษ    ขันเหลา229. นายทองใส ขันเหลา
ด.ญ.จีรนันท    เอี่ยมสําอางค230. นางสมจิตร เอี่ยมสําอางค
ด.ญ.อรจิรา    นอยดี231. นายฐาประนิต นอยดี
ด.ช.นพรัตน    กลิ่นบุญ232. นายจําลอง กลิ่นบุญ
น.ส.วัชราภรณ    อาจสัญจร233. นางอรวดี อาจสัญจร
นายสิรภพ    จุดประสงค234. นางกินนร จุดประสงค
ด.ช.ภวินท    บัวเขียวออน235. นางสมนึก บัวเขียวออน
ด.ญ.ณัฐญา    ศิลปประกอบ236.« นางรุงอรุณ ศิลปประกอบ
ด.ช.ชาญวุฒิ    พวงรัตน237. นายสมชาย พวงรัตน
ด.ช.สิทธิกร    แปนขํา238. นายพิชัย แปนขํา
น.ส.พรทิพย    เปยมยารํา239. นางวาศิณ ีพงษเปรม
ด.ช.ทรงภพ    นาชม240. นายวิชัย นาชม
ด.ช.วัชรพล    หาญริษ241. นางสุภาพร หาญริษ
ด.ช.อิทธิพล    สุขสมทิพย242. นายสวัสดิ ์สุขสมทิพย
ด.ช.แสนยา    สุทธิพันธุ243. นางอมรพรรณ สารเกลี้ยง
น.ส.วนาวรรณ    หัวใจเพ็ชร244.« นายสมศักดิ ์หัวใจเพ็ชร
ด.ช.อภิสิทธิ ์   รองแกว245.« นายจันทรแรม รองแกว
น.ส.ชลดา    เพ็ชรพราว246. นางวันด ีเพ็ชรพราว
ด.ญ.ฐิตินันท    เชิดชัยภูมิ247. นางสุภาพร เชิดชัยภูมิ
ด.ช.ภาณุเบศร    ศรีเอี่ยม248. นางสมบูรณ ศรีเอี่ยม
ด.ช.ประสิทธิชัย    วิไลลักษณ249. นายพรชัย วิไลลักษณ
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บุตรของด.ช.สมาธ ิ   นํ้าใจม่ัน250. นางสายหยุด นํ้าใจม่ัน
ด.ช.ฐานปทม    พลอยนิล251. นางบัวริม พลอยนิล
น.ส.อนุสรา    โพธิสมภาร252. นายวัชรพงษ โพธิสมภาร
ด.ช.ศุภสัณห    ดวงโต253. นางนิตยา ดวงโต
ด.ช.สิทธินันท    อยูเนียม254. นายเลิศปรีชา อยูเนียม
ด.ช.อัษฎางค    แสงเพ็ง255. นางอรพินทร แสงเพ็ง
น.ส.ธิภาภรณ    พรอมเผาพันธ256. นางอรทัย ปาลวัฒน
ด.ญ.นิสาชล    เลาหกิจ257. นายทรงศักดิ ์เลาหกิจ
ด.ญ.นาตยา    จันทรรูปงาม258. นางจํานงค จันทรรูปงาม
ด.ช.ณัฐวุฒิ    สุมขํา259.« นางทองเพ็ชร สุมขํา
นายวีระพันธ    ปญญาสุทธิ์260. นายพ.พล ปญญาสุทธิ์
ด.ช.ศรัณญ    ฉัตรชัยธิติธํารงค261. นางจารุภา ฉัตรชัยธิติธํารงค
ด.ญ.นวภัทร    ทิพยคงคา262. นางฉลวย ทิพยคงคา
ด.ญ.วนิภรณ    ศรีเพียงจันทร263. นายแทน ศรีเพียงจันทร
ด.ญ.นวพร    วสุนธราสุข264. นางนันทนา วสุนธราสุข
น.ส.สุดธิดา    ราชแสง265. นายถนอม ราชแสง
ด.ญ.ขัตติยานี    ลิมาคม266. นางสุมาภรณ ลิมาคม
ด.ญ.วนัสนันท    จันเทา267. น.ส.นภารัตน ยอดปญญา
ด.ญ.ศุฐชา    คอมทอง268. นางบุญเทียม จงดี
ด.ช.ชัยวิวัฒน    จันโสภา269. นางรัชนี สมชัยมาตร
ด.ญ.ธนพร    ผลดก270. นายพงศพล ผลดก
ด.ช.ณัฐพล    ศรีใจ271. นายไพฑูรย ศรีใจ
นายอลงกต    คํานวรพร272. นายกุลพัฒน คํานวรพร
ด.ญ.ดวงลดา    กลิ่นหอม273. นายสมชาย กลิ่นหอม
ด.ช.ณัชพล    ปจฉิม274. นางมาลัย น่ิมเจริญสุข
ด.ญ.พกาวรรณ    บุญปกครอง275. นางนันทา บุญปกครอง
ด.ญ.เนตรชนก    ครุฑเกตุ276. นายเนตร ครุฑเกตุ
ด.ญ.กานตรัตน    บุญเมือง277.« นางฐิติญาภรณ บุญเมือง
ด.ญ.ศตพร    เผาพันธ278. นางยุพาพรรณ เผาพันธ
ด.ญ.พรรณิภา    ทรัพยผาพับ279. นางพะเยาว ทรัพยผาพับ
น.ส.สิริพร    ทับทอง280. นายสมศักดิ ์ทับทอง
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บุตรของด.ช.ภัทรพงษ    ยอดปญญา281. นายนิพนธ ยอดปญญา
ด.ญ.ทัศนภรณ    พีเค282. นางธัญลักษณ พีเค
ด.ญ.เสาวลักษณ    บุญปกครอง283. นายบุญทิ้ง บุญปกครอง
ด.ญ.พันธทิพย    เพ็ชรขุนทด284. นางพัชรทิพย เพ็ชรขุนทด
ด.ญ.พรศิริ    อาลัยญาติ285. นางกาญจนา อาลัยญาติ
ด.ช.สุเมธ    ชิงดวง286. นางวันด ีชิงดวง
ด.ช.อลงกรณ    พุทธรักขิต287. นางเครือวัลย พุทธรักขิต
ด.ญ.วรรณวิสา    บุญญานุภาพกุล288.« นางกิติมา บุญญานุภาพกุล
ด.ญ.มณี    ปนกอน289. นายโสภณ ปนกอน
ด.ช.ปฏิพล    หมายสําราญ290.« นางพิกุล หมายสําราญ
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