
เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกิตติพร ธัญญเจริญ วัดลําพันบอง
2 เด็กชายกิตติภพ คุ้มสมบัติ อนุบาลหนองหญ้าไซ
3 เด็กชายคมเดช พรมหิงษา วัดวังจิก
4 เด็กชายจักรภัทร   กองสุวรรณ โรงเรียนปากดงท่าศาล 
5 เด็กชายจีรพัฒน์ ทองแจ้ง บ้านหนองอิงพิง
6 เด็กชายเจริญกิจ จันทร์เกตุ วัดทุ่งมะกรูด
7 เด็กชายเฉลิมชัย อู่ทอง วัดทุ่งแฝก
8 เด็กชายชลนกร อภิรัมย์ วัดลําพันบอง
9 เด็กชายชิตนุพงษ์ ตังหงษ์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
10 เด็กชายฐิติพัชร สุขสําราญ บ้านหนองโก
11 เด็กชายฑีฆายุ บุญเมือง วัดม่วงเจริญผล
12 เด็กชายณัฐพล รอดละมูล บ้านทัพตาแทน
13 เด็กชายตรีภพ กล่ินหอม วัดหนองผักนาก
14 เด็กชายเทวพร รูปสม บ้านนเรศ
15 เด็กชายธนกร ปิ่นแก้ว อำนวยเวทย์
16 เด็กชายธนกฤต บุญยาน อนุบาลหนองหญ้าไซ
17 เด็กชายธนพัฒน์ นรสิงห์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
18 เด็กชายธนภัทร ธัญญเจริญ วัดหนองกระทุ่ม
19 เด็กชายธนภัทร หิรัญรักษ์ วัดสามจุ่น
20 เด็กชายธรากร บุญเรืองรอด วัดสามจุ่น
21 เด็กชายธีรติ ศรีทอน วัดสัปรสเทศ
22 เด็กชายน้ำเงินคราม สว่างศรี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
23 เด็กชายนำโชค สว่างศรี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
24 เด็กชายนิติธร ต้ังไทยขวัญ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
25 เด็กชายปฏิพล ลึกวิลัย วัดทุ่งแฝก
26 เด็กชายปัฐวีร์ สุขจิต บ้านนเรศ
27 เด็กชายปัณณวิชญ์ กนกหงษ์ บ้านหนองโก
28 เด็กชายพีรพัฒน์ นิ่งนึก วัดล่ันทม
29 เด็กชายภานุพงศ์ ร้าโรย วัดสามจุ่น
30 เด็กชายภูมินทร์ มะลิซ้อน วัดราษฎรบํารุง
31 เด็กชายเมธา การุณวงษ์ บ้านหนองสรวง
32 เด็กชายวราเมธ วรรธนบูรณ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
33 เด็กชายศศินนท์ ดีลี วัดทุ่งแฝก
34 เด็กชายอดิศร ขาวทรงธรรม วัดหนองโรง
35 เด็กชายอภิชาติ โพธิสุวรรณ อนุบาลหนองหญ้าไซ
36 เด็กชายอาทิตย์ คงโต อนุบาลหนองหญ้าไซ
37 เด็กชายเอกพาวิน ภู่ประดับ บ้านหนองโก
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกตัญญู ปิ่นกุมภีร์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
2 เด็กชายโกสินธ์ โสภา บ้านทัพตาแทน
3 เด็กชายชนะพล ยอดอานนท์ บ้านทัพตาแทน
4 เด็กชายณัฐพล มะกรูดอินทร์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
5 เด็กชายตรีเพชร ระย้าทอง อนุบาลหนองหญ้าไซ
6 เด็กชายธนากร สว่างศรี วัดบัลลังก์
7 เด็กชายนัชพงศ์ วงษ์กฎ อนุบาลหนองหญ้าไซ
8 เด็กชายพีรภัทร  ฉํ่าสดใส บ้านทุ่งหนองแก้ว
9 เด็กชายพีระวิชญ์ เฟ่ืองฟุ้ง วัดด่านช้าง
10 เด็กชายภีมเดช แตงทอง วัดดอนสําโรง
11 เด็กชายมงคลถนอม สืบบุก บ้านทุ่งหนองแก้ว
12 เด็กชายมันตา อู่สุวรรณ บ้านทุ่งหนองแก้ว
13 เด็กชายวรวุฒิ ภูษณสุวรรณ อนุบาลหนองหญ้าไซ
14 เด็กชายวิตสุต ไพ่ประเสริฐ บ้านหนองแหน
15 เด็กชายศรัณยพงศ์ สังวรรณะ อนุบาลหนองหญ้าไซ
16 เด็กชายศักรินทร์  เช่ือฟัง บ้านทุ่งหนองแก้ว
17 เด็กชายศุภณัฐ วงศ์งาม วัดสามัคคีธรรม
18 เด็กชายอดิศักด์ิ เผ่ือนพุก อนุบาลหนองหญ้าไซ
19 เด็กชายอนุรักษ์ ธัญญเจริญ วัดสามัคคีธรรม
20 เด็กชายอานนท์ นุ่นเนียน บ้านหนองกระถ่ิน
21 เด็กหญิงเขมจิรา ธัญญเจริญ วัดดอนสําโรง
22 เด็กหญิงณิชนันท์ เสร็จกิจ บ้านหนองโก
23 เด็กหญิงณิชนันทน์ ศรีนารัตน์ บ้านห้วยม้าลอย
24 เด็กหญิงนิภาพร ประสาร บ้านทัพตาแทน
25 เด็กหญิงปานวาด อินครุฑ อนุบาลหนองหญ้าไซ
26 เด็กหญิงปุณณภัทร์ กาฬศร บ้านสระเตย
27 เด็กหญิงพรชนก สิงห์บุตร วัดสามัคคีธรรม
28 เด็กหญิงแพรทอง พันธ์ทับทิม บ้านมาบพะยอม
29 เด็กหญิงภัทรลดา บุญมี วัดสามัคคีธรรม
30 เด็กหญิงภัทราพร ภูฆัง วัดสามัคคีธรรม
31 เด็กหญิงรัตนาวดี โพธ์ิหอม บ้านสระเตย
32 เด็กหญิงสุภัทรา วันสุข บ้านหนองราชวัตร
33 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ศรีแสงเมฆ วัดสามัคคีธรรม
34 เด็กหญิงอรพิน นามวงศ์ บ้านหนองกระถิน
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกฤษณพงศ์ ใจโพธา วัดบ่อกรุ"คุรุประชาสรรค์"
2 เด็กชายกานต์ รอบคอบ วัดสามัคคีธรรม
3 เด็กชายกิตติพงษ์ แสงบุญ บ้านแจงงาม
4 เด็กชายไชยวัฒน์  วิชนะโพธ์ิ อนุบาลหนองหญ้าไซ
5 เด็กชายณัฐกรณ์ แก้วระย้า วัดบัลลังก์
6 เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าภู่ อนุบาลหนองหญ้าไซ
7 เด็กชายนราธิป นันทะคุณ อนุบาลหนองหญ้าไซ
8 เด็กชายนิติภูมิ เทิมแพงพันธ์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
9 เด็กชายปรเมศวร์ พูลสวัสด์ิ บ้านหนองโก
10 เด็กชายพงศธร แตงทอง อนุบาลหนองหญ้าไซ
11 เด็กชายพงษกร แกนเมือง บ้านหนองจิกยาว
12 เด็กชายภานุวัฒน์ พิกุลขาว วัดม่วงเจริญผล
13 เด็กชายรติกร  แก้วเรือง อนุบาลหนองหญ้าไซ
14 เด็กชายรวมทรัพย์ รวมทวี บ้านมาบพยอม
15 เด็กชายวัชรพันธ์ ม่วงศิริ บ้านหนองสำโรง
16 เด็กชายศราวุธ  ปราเนตร บ้านหนองจิกยาว
17 เด็กชายสถาปัตย์ รักชาติ บ้านสระเตย
18 เด็กชายสุทธิพงศ์ พรหมสวาสด์ิ วัดสามัคคีธรรม
19 เด็กชายอนุยุต เอ่ียวดอนข่อย บ้านหนองห้าง
20 เด็กชายอนุวัฒน์ งามภักด์ิ วัดหนองไผ่
21 เด็กชายอภิวิชญ์ ลีเลิศ วัดบัลลังก์
22 เด็กหญิงกมลชนก ดุจดา บ้านทัพตาแทน
23 เด็กหญิงขนิษฐา จุมพรม บ้านทัพตาแทน
24 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันทร์ลอย บ้านทัพตาแทน
25 เด็กหญิงณัฐกานต์ มณีอินทร์ วัดโคกพระ
26 เด็กหญิงนิตสินี สีนวน บ้านหนองห้าง
27 เด็กหญิงปริชาติ เอมอุ่นจิต บ้านหนองห้าง
28 เด็กหญิงพาสุข กรรณแก้ว บ้านสระเตย
29 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดอกกุหลาบ บ้านหนองสำโรง
30 เด็กหญิงมัลลิกา แตงโสภา บ้านมาบพยอม
31 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ตู้ทอง บ้านหนองโก
32 เด็กหญิงรัตนา คงคา บ้านหนองกระถิน
33 เด็กหญิงรุ่งอรุ่ณ เมืองไพศาล บ้านทัพตาแทน
34 เด็กหญิงอลิสา เกียรติ ภัทร ชัย อนุบาลหนองหญ้าไซ
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกมลภพ ชาวนาดอน บ้านหนองห้าง
2 เด็กชายกิตติพล แก้วเรือง อนุบาลหนองหญ้าไซ
3 เด็กชายชัยนันท์  โพธ์ิแฉล้ม อนุบาลหนองหญ้าไซ
4 เด็กชายชินภัทร  ภู่ประดับ อนุบาลหนองหญ้าไซ
5 เด็กชายณัฐกิตต์ เฟ่ืองฟุ้ง บ้านทัพหลวง
6 เด็กชายณัฐดล ธัญญเจริญ วัดโคกพระ
7 เด็กชายเดชสิทธ์ิ  แสงธรรม วัดด่านช้าง
8 เด็กชายธนเทพ  แก้วระย้า วัดบัลลังก์
9 เด็กชายธนันธร เทพบุตร อนุบาลหนองหญ้าไซ
10 เด็กชายนภัสกร ดวงจินดา บ้านทัพตาแทน
11 เด็กชายนัฐวุฒิ ชาวบ้านดาบ วัดบัลลังก์
12 เด็กชายบรรยงค์ ปรึกษา วัดโคกพระ
13 เด็กชายบุรินทร์ นุชเกิด วัดหนองสําโรง
14 เด็กชายพีรภัทร ฉํ่าสดใส บ้านหนองโก
15 เด็กชายภูวัส สว่างศรี บ้านหนองโก
16 เด็กชายรัชพล วันทอง อนุบาลหนองหญ้าไซ
17 เด็กชายรัฐภูมิ ปานสูตร อนุบาลหนองหญ้าไซ
18 เด็กชายวทัญญู ศรีอ่อนดี บ้านหนองสำโรง
19 เด็กชายศุภโชติ ดวงจินดา วัดสามัคคีธรรม
20 เด็กชายสะแตม สุดทิจัก บ้านหนองโก
21 เด็กชายสุชาติ บัวกลํ่า วัดบัลลังก์
22 เด็กหญิงกฤษณา ชาวบ้านสิงห์ บ้านทัพตาแทน
23 เด็กหญิงเขมิกา มณีรัตน์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
24 เด็กหญิงจันจิรา ขาวฉลาด บ้านหนองโก
25 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงห์ทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
26 เด็กหญิงจารุวรรณ ขาวฉลาด บ้านหนองโก
27 เด็กหญิงปานไพลิน น้ำดอกไม้เทศ บ้านหนองราชวัตร
28 เด็กหญิงปาริชาติ แป้นสุวรรณ บ้านหนองสำโรง
29 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วปานกัน อนุบาลหนองหญ้าไซ
30 เด็กหญิงผกามาศ ธัญญเจริญ บ้านทุ้งหนองแก้ว
31 เด็กหญิงวรัญญา บัวผ้ึง วัดบัลลังก์
32 เด็กหญิงสุชาดา ศิลา วัดบัลลังก์
33 เด็กหญิงอนัญญา ภูฆัง วัดสามัคคีธรรม
34 เด็กหญิงอรนลิน ไกรวิเศษ ดอนเจดีย์พิทยาคม
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกันตพงศ์ แตงทอง บ้านทุ่งหนองแก้ว
2 เด็กชายจีรศักด์ิ ศรีภักดี บ้านดงเชือก
3 เด็กชายชินวัตร นามเสาร์ บ้านอากาศ
4 เด็กชายณัฐชัย  วิปุละ บ้านสระเตย
5 เด็กชายธนพนต์ กอสุวรรณ บ้านทุ่งหนองแก้ว
6 เด็กชายธนพัฒน์  กอสุวรรณ บ้านทุ่งหนองแก้ว
7 เด็กชายธีรภัทร นรสิงห์ บ้านพรมมณี
8 เด็กชายปฎิภาณ แก้วเรือง อนุบาลหนองหญ้าไซ
9 เด็กชายพีรพัฒน์ สมบูรณ์นาวิน บ้านทัพตาแทน
10 เด็กชายภูรินาท สว่างศรี บ้านมาบพะยอม
11 เด็กชายมนตรี สราคํา วัดบัลลังก์
12 เด็กชายยุทธนา คุ้มทรัพย์ บ้านทุ่งหนองแก้ว
13 เด็กชายเลปกร  แย้มสมัย อนุบาลหนองหญ้าไซ
14 เด็กชายวีรภัทร ภูฆัง วัดสามัคคีธรรม
15 เด็กชายศักด์ิดําเนิน บุญมี อนุบาลหนองหญ้าไซ
16 เด็กชายศุภนัฐ จันทร์เหลา วัดลําพันบอง
17 เด็กชายสรุจ ขาวผ่อง บ้านทัพตาแทน
18 เด็กชายสิทธิศักด์ิ  ขุนอินทร์ ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
19 เด็กชายสุภมิตร ศรีเที่ยงตรง อนุบาลหนองหญ้าไซ
20 เด็กชายสุภเวช ศิริทาน บ้านหนองกระถิน
21 เด็กชายสุวโรช ดําสนิท บ้านหนองห้าง
22 เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูฆัง วัดโคกพระ
23 เด็กหญิงจิตติมา  สะสีโสม บ้านทัพตาแทน
24 เด็กหญิงฉันทนา เข็มอ่อน วัดสามัคคีธรรม
25 เด็กหญิงชลธิชา ขามเผือก บ้านหนองสำโรง
26 เด็กหญิงณัฐธิดา หีบทอง บ้านหนองราชวัตร
27 เด็กหญิงธนัชญา  สีคราม วัดบัลลังก์
28 เด็กหญิงเนตรนภา สอนแท้ วัดด่านช้าง
29 เด็กหญิงป ภัสสร  สงวน วงค์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
30 เด็กหญิงเปมิกา ศิลปชัย บ้านวังน้ำเขียว
31 เด็กหญิงพรชนก  ขาวสว่าง บ้านหนองจิกยาว
32 เด็กหญิงพรรษกร กาฬภักดี บ้านแจงงาม
33 เด็กหญิงศิรประภา น้ำจันทร์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
34 เด็กหญิงสิรินยา ทองหยัด บ้านสระเตย
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายกิตติพงศ์ ทองคำ บ้านทัพตาแทน
2 เด็กชายกุลภิภัทร เกิดโมลี วัดเทียนถวาย
3 เด็กชายชนภัทร ชาวบ้านกร่าง วัดหนองทราย
4 เด็กชายชัยรัตน์ ล้ิมบรรจง ดอนเจดีย์พิทยาคม
5 เด็กชายโชคดี สันตชัย บ้านใหม่ไร่อ้อย
6 เด็กชายณัฐพล เทพบุตร วัดดอนสําโรง
7 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสง วัดโคกพระ
8 เด็กชายณัทธร จันทร์เสวก อนุบาลหนองหญ้าไซ
9 เด็กชายธนพงษ์ มโหฬาร วัดดอนสําโรง
10 เด็กชายนรวิชญ์ พลเสน บ้านหนองจิกยาว
11 เด็กชายนิติพล สราคํา บ้านหนองโก
12 เด็กชายพธส สานนท์ วัดโคกพระ
13 เด็กชายพิพัฒน์ กองทัพโยภาส วัดสามัคคีธรรม
14 เด็กชายภัทราวุธ  หอมไม่หาย บ้านมาบพะยอม
15 เด็กชายภาณุพงศ์ แตงทอง วัดดอนสําโรง
16 เด็กชายภูชิสะ เรืองทอง วัดโคกพระ
17 เด็กชายอภิวัฒน์ ชุมจันทร์ วัดสามัคคีธรรม
18 เด็กชายอัครพงศ์ วงศ์สุวรรณ บ้านบ่อสำราญ
19 เด็กหญิงกนกพร มาตศรีพันธ์ วัดสามัคคีธรรม
20 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ บ้านทัพตาแทน
21 เด็กหญิงกมลพร เกตุประทุม อนุบาลหนองหญ้าไซ
22 เด็กหญิงกัณฐาภรณ์ ธัญญเจริญ บ้านหนองจิกยาว
23 เด็กหญิงเก็จแก้ว พันธุวงค์ บ้านมาบพะยอม
24 เด็กหญิงจิรภัทร์ พิมพา บ้านสระเตย
25 เด็กหญิงจิราลักษณ์ เล่ือยกระโทก บ้านหนองกระถิน
26 เด็กหญิงชนิศา อินทร์จ้อย บ้านสระเตย
27 เด็กหญิงฐิตารีย์ คงอินทร์ ทุ่งหนองแก้ว
28 เด็กหญิงถิตาพร เมืองช้าง บ้านหนองกระถิน
29 เด็กหญิงนิลยาต์ น้ำทิพย์ บ้านแจงงาม
30 เด็กหญิงปาณิตา  เผือกศรีสุข บ้านใหม่ไร่อ้อย
31 เด็กหญิงพรรณพษา จันทร์งาม วัดด่านช้าง
32 เด็กหญิงพัชราภา แก้วเรือง บ้านหนองโก
33 เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธ์ิสุวรรณ บ้านหนองกระถิน
34 เด็กหญิงพิชญธิดา สุทนต์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
35 เด็กหญิงภาณุมาส  ประสพ อนุบาลหนองหญ้าไซ
36 เด็กหญิงสิรติญา มาลัยกฤษณะชลี วัดเขียนเขต
37 เด็กหญิงสิราลักษณ์ พุ่มไทรทอง วัดดอนสําโรง
38 เด็กหญิงสุพัทธจิรา อ่ิมสมบัติ บ้านหนองจิกยาว
39 เด็กหญิงอนันดา  สร้อยระย้า อนุบาลหนองหญ้าไซ
40 เด็กหญิงอภิญญา ปกทอง วัดด่านช้าง
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เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 เด็กชายจิรวัฒน์ สว่างศรี บ้านสระเตย
2 เด็กชายชนะชล เฟ่ืองฟุ้ง วัดสามัคคีธรรม
3 เด็กชายณรงค์กรณ์ รักษา บ้านแจงงาม
4 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ เทียรทอง อนุบาลหนองหญ้าไซ
5 เด็กชายพงศธร ละม้ายเมือง วัดดอนสําโรง
6 เด็กชายเรืองยศ พลายละหาร วัดดอนสําโรง
7 เด็กชายฤทธิไกร เปี่ยมสิน บ้านหนองโก
8 เด็กชายวรเมธ มีโสม ดอนเจดีย์พิทยาคม
9 เด็กชายวันวิน เกิดณรงค์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
10 เด็กชายศรัณยู เมฆขลา อนุบาลหนองหญ้าไซ
11 เด็กชายอนุชิต อนันตภักด์ิ บ้านใหม่ไร่อ้อย
12 เด็กหญิงกชพร สายจําปา อนุบาลหนองหญ้าไซ
13 เด็กหญิงจอมขวัญ คุ้มสมบัติ บ้านหนองโก
14 เด็กหญิงจิราภา สุขสําราญ บ้านหนองโก
15 เด็กหญิงชนิดาภา เรืองโคเวียง วัดสามัคคีธรรม
16 เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เสวก บ้านสระเตย
17 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิเชียร บ้านมาบพะยอม
18 เด็กหญิงนันทิพร จีนสุขแสง อนุบาลหนองหญ้าไซ
19 เด็กหญิงปฐมพร แก้วเรือง อนุบาลหนองหญ้าไซ
20 เด็กหญิงปวริสา ดอกมะกลํ่า บ้านไชยราช
21 เด็กหญิงปานวาด กุศลวงษ์ วัดหนองทราย
22 เด็กหญิงพรชนก ธัญเจริญ อนุบาลหนองหญ้าไซ
23 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขวัญยาใจ วัดดอนสําโรง
24 เด็กหญิงภัทรธิดา วงศ์จันทร์เพ็ญ วัดหนองทราย
25 เด็กหญิงภัทรศยา สุขวิเศษ วัดดอนสําโรง
26 เด็กหญิงมินตรา สรหงษ์ อนุบาลหนองหญ้าไซ
27 เด็กหญิงรถจนา ธัญญเจริญ วัดดอนสําโรง
28 เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นจันทร์ บ้านมาบพะยอม
29 เด็กหญิงวริศรา ชิยางคบุตร บ้านสระเตย
30 เด็กหญิงวิมลมณี วรรณม่วง วัดบัลลังก์
31 เด็กหญิงศรัญรัตน์ เกษประทุม วัดท่าพูด
32 เด็กหญิงศรีอุมา โสฬศ อนุบาลหนองหญ้าไซ
33 เด็กหญิงศศิกานต์  ผูนา วัดดอนสําโรง
34 เด็กหญิงศันศนีย์ พูลอนันต์ วัดดอนสําโรง
35 เด็กหญิงศิริวิมล ประไพ บ้านหนองโก
36 เด็กหญิงศิวิไล  แตงทอง วัดดอนสําโรง
37 เด็กหญิงสุพัตรา กล้าหาญ อนุบาลหนองหญ้าไซ
38 เด็กหญิงอนันตาญา เสาร์ศิริ อนุบาลหนองหญ้าไซ
39 เด็กหญิงอริศรา ยิ้มช้อย วัดสามัคคีธรรม
40 เด็กหญิงอัญพัชร์ เล้าสมรุ่งเรือง วัดดอนสําโรง
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