
ล ำดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 001 เด็กหญิงปริณดา  ทับทอง วัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย พจิติร
2 002 เด็กหญิงจริยา เรียนรมย์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
3 003 เด็กหญิงวิรัชฎาพร สุบินมารัตนชัย อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
4 004 เด็กหญิงประภารัตน์  บรรเจดิกจิ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
5 005 เด็กหญิงจรัิชยา  สระชุ่ม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
6 006 เด็กชายภูมิภัทร  เนียมฤทธิ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท่าบัว พจิติร
7 007 เด็กหญิงรัตนาวลี  จ ารัสประเสริฐ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางคลาน พจิติร
8 008 เด็กหญิงพรนภา  รักสนิท อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท่าบัว พจิติร
9 009 เด็กหญิงฐิตาพร  มิชสินธ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
10 010 เด็กหญิงศิรินภา  พลขนัธ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังส าโรง พจิติร
11 011 เด็กหญิงสุจติรา  ประกอบสุข อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ในเมือง พจิติร
12 012 เด็กหญิงกรีะติกา  แสนชัยชุม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
13 013 เด็กหญิงวิจติรา  ปักษี อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" เนินมะกอก พจิติร
14 014 เด็กหญิงหทัยชนก  แป้นถนอม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วัดขวาง พจิติร
15 015 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉมิวรรณ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
16 016 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โกวิทย์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" แหลมรัง พจิติร
17 017 เด็กหญิงพธิุกานต์  พรมหาร อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังตะกู พจิติร
18 018 เด็กหญิงสุมิตรา  ดินแดง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บึงนาราง พจิติร
19 019 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทุมพร อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
20 020 เด็กหญิงศศิกานต์  การปลูก อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังง้ิวใต้ พจิติร
21 021 เด็กหญิงพชัรวลัย  จลุพนัธ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางคลาน พจิติร
22 022 เด็กหญิงคริษฐา  พรสิทธิป์ระเสริฐ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังส าโรง พจิติร
23 023 เด็กหญิงธิดาเดือน  แต้มทอง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" เนินมะกอก พจิติร
24 024 เด็กชายวิชญะ  กลางสวัสด์ิ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท่าบัว พจิติร
25 025 เด็กชายวีรภัทร์  ประดิษฐ์วัฒนกจิ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
26 026 เด็กชายภาสวิชญ์ รัตนาวงศ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
27 027 เด็กชายธนกฤต  ศรีอนิทร์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ทุง่น้อย พจิติร
28 028 เด็กชายกนัตบุตร  วุฒยากร อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
29 029 เด็กชายอรรณพ  กาววิไล อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
30 030 เด็กชายอนุสรณ์  โพธิท์อง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" แหลมรัง พจิติร
31 031 เด็กหญิงสิรนุช  สุริยะกลุ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
32 032 เด็กหญิงภคพร  วงพรม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยพกุ พจิติร
33 033 เด็กชายพร้อมวงศ์  กมเลศรังสรรค์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" หอไกร พจิติร
34 034 เด็กชายทีปกร  เจนจบ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บ้านน้อย พจิติร
35 035 เด็กหญิงอริสรา  เมืองน้อย อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยพกุ พจิติร
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ล ำดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 036 เด็กหญิงอรทัย  นัยวินิจ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" โพธิไ์ทรงาม พจิติร
2 037 เด็กหญิงสิริภัทร  ตรีรัตน์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
3 038 เด็กหญิงนวพรรษ  ศิริมูล อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางไผ่ พจิติร
4 039 เด็กหญิงถวัลรัตน์  ชื่นชู อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" แหลมรัง พจิติร
5 040 เด็กหญิงฉนัทิสา  แยม้แสง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
6 041 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมสง่า อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท่านั่ง พจิติร
7 042 เด็กหญิงภิญญดา  ยอดเสน่หา อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยพกุ พจิติร
8 043 เด็กหญิงวิชญาดา  ดีสีคอน อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท่านั่ง พจิติร
9 044 เด็กชายปัณณวรรธ  ดียิ้ม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" เนินมะกอก พจิติร
10 045 เด็กชายกวินภัค  วรเลิศ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" เนินมะกอก พจิติร
11 046 เด็กชายทวีทรัพย ์ องอาจ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยพกุ พจิติร
12 047 เด็กชายธนาธิป  ตระกรูด อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังตะกู พจิติร
13 048 เด็กชายณัฐวุฒิ  อปุชัย อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ท้ายน้ า พจิติร
14 049 เด็กชายพงศกร  พงษ์เจริญ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
15 050 เด็กชายคมชาญ  อยู่เครือ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังง้ิว พจิติร
16 051 เด็กชายคณิศร  เกดิแสง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
17 052 เด็กชายณภัทร  วิลัยรัตน์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
18 053 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยาสา วังส าโรง "ราษฎร์บ ารุงวิทย"์ วังส าโรง พจิติร
19 054 เด็กหญิงธันวรัตน์  มณียา วังส าโรง "ราษฎร์บ ารุงวิทย"์ วังส าโรง พจิติร
20 055 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี วังส าโรง "ราษฎร์บ ารุงวิทย"์ วังส าโรง พจิติร
21 056 เด็กหญิงอาทิตยากรณ์  มรรคชีวะ วังส าโรง "ราษฎร์บ ารุงวิทย"์ วังส าโรง พจิติร
22 057 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริยศ วังส าโรง "ราษฎร์บ ารุงวิทย"์ วังส าโรง พจิติร
23 058 เด็กชายอภิมุข  สุนทรบุตร อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" เนินมะกอก พจิติร
24 059 เด็กหญิงณิชกมล  แท่งทอง บ้านทุง่พรหมทอง " ราษฎร์สามัคคี" บางลาย พจิติร
25 060 เด็กหญิงปภาดา  มะโนสา อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
26 061 เด็กหญิงธันยช์นก  สีสุวรรณ์ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล บางมูลนาก พจิติร
27 062 เด็กชายกติติธัช  จั่นประดับ เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล หอไกร พจิติร
28 063 เด็กหญิงกญัญาภรณ์  จลุพนัธ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ทุง่น้อย พจิติร
29 064 เด็กหญิงพชิชาพร  ภังคสังข์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ทุง่น้อย พจิติร
30 065 เด็กหญิงพมิพสุ์จ ี สงปาน เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล เนินมะกอก พจิติร
31 066 เด็กหญิงธนตวรรณ  วิทยารางสกลุ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
32 067 เด็กหญิงวรดา  อยู่สอาด เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล หอไกร พจิติร
33 068 เด็กหญิงธันยพร  ภูห่ลง เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล บางมูลนาก พจิติร
34 069 เด็กหญิงพมิพช์นก  บุญภู่ บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
35 070 เด็กหญิงณัชฌา  กลุบุตร บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
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ล ำดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 071 เด็กหญิงปารีณา     สุขประเสริฐ บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
2 072 เด็กหญิงฐิติชญา     ค าเส็ง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ภูมิ พจิติร
3 073 เด็กชายชินาธิป      อนิต๊ะ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังง้ิว พจิติร
4 074 เด็กหญิงประภาศรี     บุญเหลือ บ้านทุง่พรหมทอง  "ราษฎร์สามัคคี" บางลาย พจิติร
5 075 เด็กหญิงจรีนันท์     ศิริสัมพนัธ์ บ้านทุง่พรหมทอง  "ราษฎร์สามัคคี" บางลาย พจิติร
6 076 เด็กชายธีรวัจน์     จนัทร์มาทอง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" โพทะเล พจิติร
7 077 เด็กหญิงฐิติมา      โตเชื้อ เทศบาล  2   วัดชัยมงคล เนินมะกอก พจิติร
8 078 เด็กหญิงพชิญา      ถาวร อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยเขน พจิติร
9 079 เด็กชายพพิฒัน์     เงินเส็ง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" โพธิไ์ทรงาม พจิติร
10 080 เด็กหยงิปริชญา    เร่ืยมสุวรรณ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
11 081 เด็กหญิงอนันตญา    ลานทอง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยพกุ พจิติร
12 082 เด็กชายพรีพฒัน์     บางขนั อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วัดขวาง พจิติร
13 083 เด็กหญิงเกตน์สิริพรรณ   คันศร เทศบาล  2   วัดชัยมงคล บางมูลนาก พจิติร
14 084 เด็กหญิงสิริธรณ์      ชูมณี อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
15 085 เด็กหญิงมัณฑิตา     พงษ์สมทบ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
16 086 เด็กชายพฒิุพงษ์      แจม่จ ารัส อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
17 087 เด็กชายจริายสุ        กนัหา อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ภูมิ พจิติร
18 088 เด็กชายศรายทุธ       จนัทร์เจยีม บ้านทุง่พรหมทอง  "ราษฎร์สามัคคี" บางลาย พจิติร
19 089 เด็กชายพรีพฒัน์      ขาวเจริญ เทศบาล  2   วัดชัยมงคล ท่าบัว พจิติร
20 090 เด็กชายพงศกร      แช่มทอง เทศบาล  2   วัดชัยมงคล ท่าบัว พจิติร
21 091 เด็กชายนิติธร        ทรนาค เทศบาล  2   วัดชัยมงคล ท่าบัว พจิติร
22 092 เด็กหญิงฟาติมะฮ์     ศรีมหรรณ์ อสิลามศึกษา (ตาก) บางมูลนาก พจิติร
23 093 เด็กหญิงจฬุาลักษณ์      อนิค า โรจนวิทยม์าลาเบีย่ง (พษิณุโลก) ทะนง พจิติร
24 094 เด็กชายจริโชติ     ขอบใจ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" โพธิไ์ทรงาม พจิติร
25 095 เด็กหญิงจฑุารัตน์     กลุวัตร์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" บางมูลนาก พจิติร
26 096 เด็กหญิงชญาดา       กาวิไล เทพประทาน ทุง่โพธิ์ พจิติร
27 097 เด็กหญิงกญัญาพชัร   ทะหล้า อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
28 098 เด็กหญิงสุธาสินี      มีศาสตร์ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
29 099 เด็กชายศุภณัฐ       แสงตุ๊ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
30 100 เด็กหญิงเสาวคนธ์     โถทัย อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
31 101 เด็กหญิงเกศดา       เพง็หล่ า บ ารุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร พจิติร
32 102 เด็กหญิงพชิามญชุ์     ตรียศ บ ารุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร พจิติร
33 103 เด็กหญิงชลธิชา       ทองเชตุ บ ารุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร พจิติร
34 104 เด็กชายภูมินทร์      แกว้งาม บ ารุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร พจิติร
35 105 เด็กชายพรีพฒัน์      เลียมแจง บ ารุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร พจิติร
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ล ำดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 106 เด็กหญิงสุทธิดา     บุญมา อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
2 107 เด็กหญิงศศิวิมล   มณเทียรทอง อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
3 108 เด็กหยงิณัฏฐริณีย ์   นาคดี อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ท้ายน้ า พจิติร
4 109 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ      สวัสดิกลุ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
5 110 เด็กชายกรวิชญ์       สายสุจริต อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
6 111 เด็กหญิงจนัทิมา       บุญพามา อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพธิไ์ทรงาม พจิติร
7 112 เด็กหญิงนิตยา        ข าวงศ์ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
8 113 เด็กชายสันทัด      พศิมัย อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ท้ายน้ า พจิติร
9 114 เด็กชายธนาวุฒิ        อิ่มกลู อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
10 115 เด็กหญิงปิรวรรณ       ปักตังล าภู บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) ห้วยแกว้ พจิติร
11 116 เด็กหญิงพรปวีณ์      ฤทธิณ์รงค์ บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) ท่าบัว พจิติร
12 117 เด็กหญิงปุณยนุช      นุชรุ่งเรือง บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) ท่าบัว พจิติร
13 118 เด็กหญิงธัญภรณ์       พวงแกว้ บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) บางคลาน พจิติร
14 119 เด็กชายสาธิต       ค ารักษ์ บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) บางมูลนาก พจิติร
15 120 เด็กชายภาณุ     ดิษฐปาน บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) หอไกร พจิติร
16 121 เด็กหญิงชนกเนตร   ทระค าหาร บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) ห้วยแกว้ พจิติร
17 122 เด็กหญิงชัญญา    หาลาภ อนุบาลวชิร โรงช้าง พจิติร
18 123 เด็กหญิงศุภาพชิญ์    โคกเทียน อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
19 124 เด็กหญิงสุพรรณณี     กล้าหาญ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
20 125 เด็กหญิงอญัชิสา       กะมุทา อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" บ้านน้อย พจิติร
21 126 เด็กหญิงศศิกานต์      ศรีรักษ์ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
22 127 เด็กหญิงพณิพร       โพธิเกดิ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ท้ายน้ า พจิติร
23 128 เด็กหญิงอริสา     บัวบาน อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
24 129 เด็กหญิงกนกวรรณ     อนิทร์ภูงา อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" โพทะเล พจิติร
25 130 เด็กหญิงอรปรียา     ใจบุญลือ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
26 131 เด็กหญิงพรมณี      เทศคง อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ท่าขมิ้น พจิติร
27 132 เด็กหญิงนวพร      สากลุ อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" ทะนง พจิติร
28 133 เด็กหญิงกลุจติรญา       เวรู อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" บ้านน้อย พจิติร
29 134 เด็กชายธนกฤต     กจิวิรี เทศบาล  2   วัดชัยมงคล ทุง่น้อย พจิติร
30 135 เด็กหญิงเนตรนภา    เชื้อนิล อนุบาลโพทะเล  "รัฐบ ารุง" บ้านน้อย พจิติร
31 136 เด็กหญิงธันยช์นก      จอิู๋ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังส าโรง พจิติร
32 137 เด็กชายฆนาการ       เดชสุระ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" ห้วยเขน พจิติร
33 138 เด็กหญิงอมุาพร      ลอประเสริฐ ศรีประสิทธิว์ิทยา บางไผ่ พจิติร
34 139 เด็กหญิงอาทิตยา     ศรีสกลุ ศรีประสิทธิว์ิทยา บางไผ่ พจิติร
35 140 เด็กชายภากร       สอนตน อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ" วังตะกู พจิติร
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ล ำดับที่ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 141 เด็กหญิงกนกวรรฯ  สังขส์อน บ้านไดปลาดุกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
2 142 เด็กหญิงสิตาวีร์  ศรีภิรมย์ บ้านไดปลาดุกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
3 143 เด็กหญิงจริาภรณ์  เพง็ทรัพย์ บ้านไดปลาดุกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
4 144 เด็กหญิงฐิติกานต์  อนิทร์เรือง บ้านไดปลาดุกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
5 145 เด็กหญิงนัชชา  ทองอิ่ม วัดหนองกอไผ่ วังส าโรง พจิติร
6 146 เด็กชายสิทธิพร  ออ่นโชติ อนุบาลดงเจริญ (วังง้ิว) วังง้ิวใต้ พจิติร
7 147 เด็กหญิงภิภาพร  สนองญาติ โถงจื้อบางมูลนาก สหสงเคราะห์วิทยา เนินมะกอก พจิติร
8 148 เด็กหญิงฉนัชนก  จติล าพงึ เทศลบาลเมืองบางมูลนาก บางมูลนาก พจิติร
9 149 เด็กหญิงสิริกร  พจิารณา เทศลบาล 1 บางมูลนาก เนินมะกอก พจิติร
10 150 เด็กหญิงสุพตัรา  คล้ายแกว้ บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) หอไกร พจิติร
11 151 เด็กหญิงเพยีงธาร  สายทอง บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) วังกรด พจิติร
12 152 เด็กหญิงศุภิสรา  สังขส์อน บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) วังส าโรง พจิติร
13 153 เด็กหญิงรุ่งนภา  แอนสุวรรณ์ บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) บางมูลนาก พจิติร
14 154 เด็กหญิงศุภาพชิญ์  สังขส์อน บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) วังส าโรง พจิติร
15 155 เด็กหญิงกญัญารัตน์  คุ้มปาน บางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ) เนินมะกอก พจิติร
16 156 เด็กหญิงวิละยพรรฯ  เกยีรติวิไลรัตน์ วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
17 157 เด็กชายระพพีงษ์  คุ้มเหม วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
18 158 เด็กหญิงสริตา  แพสา วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
19 159 เด็กหญิงอรัชพร  สังขเ์มือง อนุบาลโพทะเล รัฐบ ารุง โพทะเล พจิติร
20 160
21 161
22 162
23 163
24 164
25 165
26 166
27 167
28 168
29 169
30 170
31 171
32 172
33 173
34 174
35 175
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