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1
นายสันติ
ช้อยคล้าย
29 นายสุ รพล นิ่มประเสริ ฐ
2
นายศิวะ
ชัยติวร
30 นายตี
ศรี ฟ้า
3
น.ส.สุ กญั ญา สัมมาการ
31 นางปิ่ น ถนอมทรัพย์
4
น.ส.นวนน้อย บุญมี
32 น.ส.วาสนา ถนอมทรัพย์
5
ด.ญ.นัทภรณ์ ทองบัวสี
33 น.ส.ลาเพย เผือกศิริพิบูลย์
6
เด็กชายจักราวุฒิ บุญเนตร์
34 นายสุ พจน์ สิ ทธิ โชคสัมพันธ์
7
นายสายันต์ ว่องไพกุล
35 ด.ช.วรายุ คาแดงสุ ข
8
นางสาวแสวง คงชาญแพทย์
36 น.ส.ฐิติมา ชัยธี ราศักดิ์
9
น.ส.จริ ยา ชัยธี ราศักดิ์
37 นายมรกต สิ ทธิ
10 น.ส.มาลี นิ่ มประเสริ ฐ
38 นายวีระ สุ วรรณสิ งห์
11 นาย.ศุภณัฐ ใจเมตตา
39 นายภาคภูมิ อัมพวงค์
12 น.ส.มีนา อุริยะพงศ์สรรค์
40 นายสุ พรรณวัฒน์ ฉิ มวัย
13 น.ส.สมคิด มุ่งจอมปรางค์
41 น.ส.พรทิวา บุญมี
14 นายสมาน มิทยัพ
42 น.ส.นิตยา นวมขุนทด
15 นายชาตรี ขาจิตร
43 นายประคอง จิตต์มนัส
16 ด.ช.วันชนะ โยธี
44 นายสมศักดิ์ โอชาเลิศรส
17 นางมาลัย สมภาวงษ์
45 นายเซี ยม ภคธิ ติ
18 น.ส.บุพผา ศุภกิจ
46 นายประหยัด สี ดา
47 นายบุญกิ่ ม เอี่ยมเจริ ญ
19 ด.ญ.จุฑารัตน์ บุตรแสงดี
20 นายอนุชา ศรี สาคาม
48 นายจิรวัฒน์ ศรี แสงเพ็ญ
21 นายสุ มสั
อ่อนศิลา
49 นายเกษม อาจปรุ
22 ด.ช.วรวุฒิ จันจุฬา
50 นายประเสริ ฐ รุ้ระเบียบ
23 ด.ช.นาวิน บุญจันทึก
51 นายสมเจตร์ แสงจักร
24 น.ส.สุ กญั ญา การณ์สุข
52 น.ส.ชาร์ ริน หวังสวัสดิ์
25 น.ส.วารุ ณี ดิษฐคลึ
53 นางบุญลือ ทับคง
26 ด.ญ.พิจิตรา รื่ นภาค
54 น.ส.สมจิตร ศิริมาตย์
27 ด.ช.สุ ริยะ มูลเทพพิชยั
55 นายยวน ยาแก้ว
28 นายสงวน
แซ่ลิ้ม
56 น.ส.พิสมัย เกษรอินทร์
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57 นางจาลอง รุ่ งเรื อง
58 น.ส.เครื อวัลย์ เบ้าจันทึก
59 นายปรี ชา ไวก้า
60 น.ส.พิกุล จันทร์ สุริยะ
61 นายสุ ทธิ พร ฟุ้ งจันทึก
62 นายสมจิตร การเพียร
63 ด.ช.ศิรวิชญ์ ปั ญทวาย
64 ด.ญ.สุ ภาพร กะวันทา
65 นางสาวกุลิสลา นาคประเสริ ฐ
66 นางตอง ดาวสอน
67 นายธี ระพล ปั ญญา
68 นางตุ๊ กายจะโป๊ ะ
69 นางอานวย บุญเทียม
70 นายเฉลิม จันจุฬา
71 ด.ช.ยศกร แจ้งเนตร
72 น.ส.จิตสุ ภา เชื้ อกุล
73 นายเลิศศักดิ์ บุญยุทธ
74 นายมานะ เมฆหมอก
75 นายวิชยั แก้วอ่อนตา
76 นายเสน่ห์ สายบัว

ชื่ อ - สกุล

