
ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชพร คูณผล โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

2 เด็กหญิง กชมน หลาบค า อนุบาลอุดมพันธ์

3 เด็กหญิง กนกทพิย์ ปะละทงั เมืองปทมุรัตต์

4 เด็กหญิง กนกวรรณ แสนผาลา บา้นโนนสวรรค์

5 เด็กหญิง กมลรัตน์ ปะกิระคะ บา้นหนองคูโคกเพ็ก

6 เด็กชาย กฤษฎา เหลาสนิท โรงเรียนบา้นสวนปอ

7 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตาติจันทร์ บา้นโนนสวรรค์

8 เด็กหญิง กัญญารัตน์ จันทร์แว่น บา้นโนนจาน

9 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทรงจอหอ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

10 เด็กหญิง กัญญาวีร์ อินทรีย์ เมืองปทมุรัตต์

11 เด็กหญิง กัญรยาณี ธรรมพิชัย บา้นน  าค า

12 เด็กหญิง กานต์พิชชา เจริญเขต อนุบาลเอี่ยมสุข

13 เด็กชาย กิตติขจร โนนอ่อน อนุบาลอุดมพันธ์

14 เด็กชาย กิตตินันท์ ใจกว้าง อนุบาลอุดมพันธ์

15 เด็กชาย กิตติพงศ์ จันตุ้ย อนุบาลอุดมพันธ์

16 เด็กหญิง กุสุมา ไชยลาภ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

17 เด็กหญิง เกศณี สิมมะลี บา้นม่วง

18 เด็กหญิง เกศราภรณ์ ค าบดุดี โรงเรียนบา้นหวัดอนชาด

19 เด็กหญิง ขวัญข้าว ท านา บา้นโพธ์ิน้อย

20 เด็กหญิง ขวัญชนก ส่ิวไธสง ชุมชนบา้นหนองแคน(นนทาภิบาล)

21 เด็กหญิง ขวัญทพิย์ โสภาชัย โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

22 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม

23 เด็กชาย จักรพงษ์ พร้อมไธสง โรงเรียนบา้นหนองคูโคกเพ็ก

24 เด็กหญิง จันทร์ฉาย ช่างเสนา บา้นขี เหล็ก

25 เด็กหญิง จันทมิา น  าธงชัย ชุมชนบา้นโคกทมพิศิษฐ์พิทยาคาร

26 เด็กหญิง จิดาภา อนุเวช ชุมชนบา้นโคกทม

27 เด็กหญิง จิรธิดา โพธ์ิหมุด โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

28 เด็กหญิง จิราพร อัตเห บา้นโคกกลาง

29 เด็กหญิง จิราภรณ์ ต้นจาน โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแคน

ประเภท ก และ ข (สอบคัดเลือก)

ช่ือ - สกุล
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ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

30 เด็กหญิง จีรพร โมลาด บา้นโพธ์ิน้อย

31 เด็กหญิง จุฑาทพิย์ เหล่ือมศรีจันทร์ บา้นจานใต้

32 เด็กหญิง เจนจิรา แก้วมงคล บา้นตาจ่อยหนองสระ

33 เด็กหญิง ฉัตรชนก รัตนภักดี โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

34 เด็กหญิง ฉันทช์นก โนมะยา อนุบาลอุดมพันธ์

35 เด็กหญิง ชนันธิญา ปกัษา โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

36 เด็กชาย ชนาธิป ฉลาดเขียว โรงเรียนบา้นหวัช้างเลิงแก

37 เด็กชาย ชนินทร์ ภูสะเทอืน อนุบาลอุดมพันธ์

38 เด็กหญิง ชยานุช พิมพ์แพน อนุบาลอุดมพันธ์

39 เด็กหญิง ชลธิชา โพธิไชยยัอย โรงเรียนบา้นภูดิน

40 เด็กหญิง ชลลดา ขันโท บา้นเตาบา่

41 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ มูลลี ชุมชนบา้นโคกทม

42 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทองเสน่ห์ โรงเรียนบา้นหวัดอนชาด

43 เด็กหญิง ชาลิสา สวัสด์ิแวงควง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

44 เด็กชาย ชิฌภัทธ์ มาฤทธ์ิ บา้นภูดิน

45 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วิเศษกูล กมลลักษณ์

46 เด็กหญิง ซาราวตรี อินทร์โสภา โรงเรียนบา้นขี เหล็ก

47 เด็กหญิง ฐิตาภา ชนะดี โรงเรียนบา้นม่วง

48 เด็กชาย ฐิติวัชร สุขจงรัก อนุบาลอุดมพันธ์

49 เด็กหญิง ณธนนท ยมนัตถ์ รร.อนุบาลอุดมพันธ์

50 เด็กหญิง ณภัชญา ไชยแสน บา้นโนนสวรรค์

51 เด็กชาย ณภัสกรณ์ พานอุ่น บา้นโคกกลาง

52 เด็กชาย ณัชกรณ์ โพธ์ิสว่าง บา้นขี เหล็ก

53 เด็กหญิง ณัชชาพร กุลจิตร โรงเรียนบา้นโนนจาน

54 เด็กชาย ณัชพล กุมภา โรงเรียนบา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)

55 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปริวัง โรงเรียนบา้นม่วง

56 เด็กหญิง ณัฐชา อามาตมลตรี โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

57 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สิริภัทรหรัิญโชติ เมืองปทมุรัตต์

58 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ เปรมทวี อนุบาลอุดมพันธ์

ช่ือ - สกุล
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ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

59 เด็กชาย ณัฐดนัย มนัสจินดา โรงเรียนบา้นฝาง

60 เด็กชาย ณัฐดนัย ศิริกัน โรงเรียนบา้นโพธ์ิน้อย

61 เด็กหญิง ณัฐธิดา พูดงาม อุบาลอุดมพันธ์

62 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วงนาแค โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

63 เด็กหญิง ณัฐพร แพงสวัสด์ิ บา้นโพธ์ิน้อย

64 เด็กชาย ณัฐพล บญุจี๊ด อุดมพันธ์ุ

65 เด็กชาย ณัฐพล ศรีบรูณ์ โรงเรียนบา้นหนองกุง

66 เด็กชาย ณัฐพล ศิริบตุร โรงเรียนบา้นโคกกลาง

67 เด็กหญิง ณัฐริกา มหาสาร ชุมชนบา้นหนองแคน(นนทาภิบาล)

68 เด็กหญิง ณิชกานต์ ยอดปทมุ บา้นโคกกลาง

69 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จ าปาจันทร์ โรงเรียนทรงวิทยา

70 เด็กชาย ดนุพล ภูสุวรรณ์ อนุบาลอุดมพันธ์

71 เด็กหญิง ตรีทพิยนิภา ภูมิดง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

72 เด็กชาย เตชินท์ โจมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

73 เด็กชาย เถกิงเกียรติ วงษ์บา้นดู่ บา้นโคกก่อง

74 เด็กหญิง ทกัษวดี สัทธาพันธ์ โรงเรียนบา้นขามปอ้ม

75 เด็กชาย ทฆิทศัน์ สิมสี โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

76 เด็กชาย ทปีกร อุโคตร หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

77 เด็กชาย เทวา งาหตัถี โรงเรียนบา้นหนองคูโคกเพ็ก

78 เด็กหญิง ธนพร แทง่ทม บา้นจานใต้

79 เด็กหญิง ธนพร ประทมุทอง โรงเรียนโพธ์ิน้อย

80 เด็กชาย ธนพล วงษ์ลุน โรงเรียนบา้นจานใต้

81 เด็กหญิง ธนภรณ์ ณัฏฐาพงศ์พัฒน์ โรงเรียนบา้นจานใต้

82 เด็กชาย ธนภัทร บรรเทงิใจ บา้นขี เหล็ก

83 เด็กชาย ธนวิชญ์ มาลัย เมืองปทมุรัตต์

84 เด็กชาย ธราดล เศษลือ โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

85 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ โมบณัฑิตย์ อนุบาลอุดมพันธ์

86 เด็กหญิง ธิชาลักษณ์ เมยมงคล บา้นม่วง

87 เด็กชาย ธีรภัทร สายรัตน์ บา้นหวัดอนชาด
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ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ

88 เด็กหญิง นงนภัส สีพลัง บา้นน  าค า

89 เด็กชาย นนทกร นามวงศ์ โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม

90 เด็กชาย นนธวัฒน์ ศรีมหาพันธ์ บา้นน  าค า

91 เด็กชาย นพคุณ จ ารัสภูมิ อนุบาลอุดมพันธ์

92 เด็กชาย นภัสกร ศรศิลป์ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

93 เด็กหญิง นภัสสร ประมูลชะโก โรงเรียนบา้นสระบวั

94 เด็กหญิง นภาสิริ นิวาสสิริพงศ์ อนุบาลอุดมพันธ์

95 เด็กหญิง นฤมล ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

96 เด็กหญิง นัณฐการณ์ ชุมพล โรงเรียน บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)

97 เด็กหญิง นันทวรรณ สุนทรรักษ์ บา้นดู่ฝายใหญ่

98 เด็กหญิง นารา คุณโณ บา้นหนองคูโคกเพ็ก

99 เด็กหญิง น  าเพชร รุ่งฟ้า บา้นหวัดอนชาด

100 เด็กหญิง นิชนันท์ สองสี บา้นเตาบา่

101 เด็กหญิง นิชานันท์ พลขันธ์ อนุบาลอุดมพันธ์

102 เด็กหญิง นิชานันท์ ค ายางจ้อง บา้นขี เหล็ก

103 เด็กหญิง นิศามณี ค่ายหนองสรวง บา้นน  าค า

104 เด็กหญิง เนตรทพิย์ รัสพันธ์ บา้นฝาง

105 เด็กชาย บรูพา พวงทอง อนุบาลอุดมพันธ์

106 เด็กหญิง เบญญภา แสงทบั โรงเรียนบา้นจานใต้

107 เด็กหญิง ปภัสรา เอื องไข โรงเรียนบา้นม่วง

108 เด็กหญิง ปราณปรียา เข็มทอง โรงเรียนบา้นจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง

109 เด็กหญิง ปรียาเนตร สังวาลย์วงค์ บา้นหนองเปลือยตาแสง

110 เด็กชาย ปวริศ ขันขาว เมืองปทมุรัตต์

111 เด็กหญิง ปวริศา วิระยาลัย หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

112 เด็กหญิง ปวัณภัสตร์ ศรีโสภา เมืองปทมุรัตต์

113 เด็กชาย ปณัณธร โพธิบดุดี บา้นเตาบา่

114 เด็กชาย ปั้นทรัพย์ ดวงเวียงค า บา้นโคกก่อง

115 เด็กหญิง ปาณิสรา ไชยแสน บา้นโนนสวรรค์

116 เด็กหญิง ปาริณี น้อยบาท หนองเปลือยตาแสง

ช่ือ - สกุล
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117 เด็กหญิง ปาลิดา พรมวัน ชุมชนบา้นหนองแคน(นนทาภิบาล)

118 เด็กหญิง ปาลิตา พรมสุข บา้นจานใต้

119 เด็กชาย ปติิภัทร  ์ น าภา อนุบาลร้อยเอ็ด

120 เด็กหญิง ปยิภัค อักคะฮาด โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

121 เด็กหญิง ปยิวรรณ ปองไป โรงเรียนบา้นดู่ฝายใหญ่

122 เด็กชาย ปยิะพล จันทร์อุบล อนุบาลอุดมพันธ์

123 เด็กหญิง ปณุยาพร หรัิญหลาย โรงเรียนบา้นโคกกลาง

124 เด็กชาย เปรมจิต อินนอก บา้นนาแค

125 เด็กชาย พงษ์ศกร พึ่งแก้ว บา้นขี เหล็ก

126 เด็กหญิง พรชีรา ค าดอกไม้ โรงเรียนบา้นน  าค า

127 เด็กชาย พรมมา ปฏิสัตย์ บา้นขนวน

128 เด็กหญิง พรินชนันญา เติมภักดี โรงเรียนบา้นภูดิน

129 เด็กชาย พลพล กลัดสันเทยีะ โรงเรียนบา้นหวัช้าง

130 เด็กชาย พลวรรธน์ บญุศร โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

131 เด็กหญิง พลอยศิริ มาลัย โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

132 เด็กหญิง พัชราพร บญุสอน อนุบาลอุดมพันธ์

133 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา รัตนพันธ์ อนุบาลอุดมพันธ์

134 เด็กชาย พิ สิษฐ์ ศรีหย่อง โรงเรียนคลองเกลือ

135 เด็กหญิง พิชญา ดวงจิต โรงเรียนบา้นค้อแสนสี

136 เด็กชาย พิเชษฐ์ ธุระพันธ์ บา้นขี เหล็ก

137 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สังสมานันท์ อนุบาลอุดมพันธ์

138 เด็กชาย พิสิษฐ์ จันทวะโร อนุบาลอุดมพันธ์

139 เด็กชาย พีรวัฒน์ พลละคร บา้นโคดกลาง

140 เด็กหญิง เพชรรัตน์ ละสามา โรงเรียนบา้นฝาง

141 เด็กหญิง เพ็ญพิศุทธ์ จิตรนอก บา้นภูดิน

142 เด็กหญิง ภรภัทร์ ค าชนะ โรงเรียนบา้นพิลา

143 เด็กชาย ภัคธร วงค์ศรีสา โรงเรียนบา้นโพนงาม

144 เด็กชาย ภัชรวัตร ฉุนชรา บา้นค้อแสนสี

145 เด็กหญิง ภัทรวดี มะณีแสง เมืองปทมุรัตต์
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146 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชูจิตร เมืองปทมุรัตต์

147 เด็กชาย ภานุพงศ์ นามคง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

148 เด็กชาย ภูเบศวร์ จันทร์โสภา อนุบาลอุดมพันธ์

149 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ชุมศรี เมืองปทมุรัตต์

150 เด็กหญิง ภูษณิศา แก้วมา บา้นขี เหล็ก

151 เด็กชาย มงคล แก่นเกษม บา้นหนองกุง

152 เด็กชาย มณฑวรรษ นานะทงั บา้นม่วง

153 เด็กหญิง มณทชิา พาริวัง อนุบาลอุดมพันธ์

154 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ต้นจาน โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

155 เด็กชาย เมธาวี พรหมเกตุ บา้นจานใต้

156 เด็กชาย ยศกร ทนัการ โรงเรียนบา้นหวัช้างเลิงแก

157 เด็กชาย ยุรทติ ค าบดุดี บา้น

158 เด็กชาย รพินทร์ พลีศักด์ิ อนุบาลอุดมพันธ์

159 เด็กชาย รพีภัทร น้อยเส่ียงสี อนุบาลอุดมพันธ์

160 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ แสนสุข บา้นม่วง

161 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เเก้วเจือ บา้นโพนงาม

162 เด็กชาย ฤทธิชัย จ าปาทอง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

163 เด็กหญิง ลินลัดดา มูลศาล บา้นเตาบา่

164 เด็กชาย ลีวาย นันทะวงศ์ บา้นม่วง

165 เด็กชาย วงศกรณ์ ด ารี บา้นหวัดอนชาด

166 เด็กชาย วงศธร ชินนะหงษ์ โรงเรียนบา้น โนนสะอาดหนองแต้

167 เด็กชาย วชรพล จันทร์เดช บา้นโพนหนิ

168 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ไชยลาภ เมืองปทมุรัตต์

169 เด็กหญิง วรกานต์ มะลิวัน โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

170 เด็กหญิง วรรณพร กองคุ้ม บา้นโนนสวรรค์

171 เด็กหญิง วรรณวิษา วินิจ ชุมชนบา้นโคกทม

172 เด็กชาย วรฤทธ์ิ ศรีผา โรงเรียนบา้นโพธ์ิน้อย

173 เด็กหญิง วรัญญา พลสุตัง บา้นม่วง

174 เด็กหญิง วรัญญา บรุวงค์ บา้นภูดิน
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175 เด็กหญิง วรินทร พิมพ์เรือง บา้นหนองเปลือยตาแสง

176 เด็กหญิง วรินยุพา สีน  าอ้อม โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองแต้

177 เด็กหญิง วริศรา เขียนแก้ว โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม

178 เด็กชาย วัชรพล ผลคล  า บา้นหนองคูโคกเพ็ก

179 เด็กชาย วายุ สอจันทกึ บา้นหวัช้าง

180 เด็กชาย วิษณุกร บรรณศรี โรงเรียนบา้นบวัขาว

181 เด็กชาย วิสุทเกษม เผ่าทองงาม บา้นเตาบา่

182 เด็กหญิง วีรดา จันทรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

183 เด็กชาย วีรภัทร โต่นวุธ โรงเรียนบา้นจานใต้

184 เด็กชาย วุฒิกร อินทชัย โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

185 เด็กชาย วุฒิชัย โสนาค เมืองปทมุรัตต์

186 เด็กชาย วุฒิภัทร หนองพล บา้นโคกกลาง

187 เด็กชาย ศรัญยู คณะเขต โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์

188 เด็กหญิง ศวรรยา เข็มทอง บา้นม่วง

189 เด็กหญิง ศศิธร ทองท ากิจ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

190 เด็กหญิง ศิริกานต์ กลางศิลา บา้นขี เหล็ก

191 เด็กชาย ศิริชัย กะตะโท โรงเรียนชุมชนบา้นโคกทม

192 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ดุงศรีแก้ว บา้นหนองคูม่วง

193 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ธูปน  าค า เมืองปทมุรัตต์

194 เด็กชาย ศุภวิทญ์ ย่ามกลาง โรงเรียนบา้นโคกกลาง

195 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พลค า โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

196 เด็กหญิง สมิตานัน ลุยตัน บา้นส าราญหนองบาก

197 เด็กหญิง สรัลชนา ใจภักดี โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

198 เด็กชาย สรายุธ มีแสง บา้นเขวาทุ่ง

199 เด็กหญิง สาริศส ภักดีศรี บา้นหวัดอนชาด

200 เด็กชาย สิทธินนท์ พาพึง โรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

201 เด็กชาย สิราวิชญ์ ทองยอด บา้นภูดิน

202 เด็กหญิง สิริกัญญา โพธ์ิเสือ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

203 เด็กหญิง สิรินทรา สีหวัโทน บา้นฌานนสวรรค์
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204 เด็กหญิง สิริมณี เกตุนอก โรงเรียนจริยานุสรณ์

205 เด็กหญิง สุชาดา ทองประทมุ โรงเรียนบา้นตาจ่อยหนองสระ

206 เด็กหญิง สุธาทพิย์ ไผ่ล้อม บา้นส าราญหนองบาก

207 เด็กหญิง สุธาสินี ยอดไชย์ บา้นม่วง

208 เด็กหญิง สุพิชชาย์ ปาติปา เมืองปทมุรัตต์

209 เด็กหญิง สุภาดา อันทามา บา้นม่วง

210 เด็กหญิง สุภาวดี วงค์อาจ บา้นส าราญหนองบาก

211 เด็กชาย สุรฉัตร เล็งดี บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)

212 เด็กชาย สุรพิชญ์ สุมชาวง อนุบาลอุดมพันธ์

213 เด็กชาย สุริยะ เพ็งสว่าง  ุชุมชนบา้นโคกทมพิศิษฐ์พิทยาคาร

214 เด็กชาย โสภณวิทย์ จันเต อนุบาลอุดมพัธ์

215 เด็กหญิง หทยัชนก สาริมาน บา้นโคกกลาง

216 เด็กหญิง หนึ่งฤทยั แก้วพิลา โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

217 เด็กชาย อดิสรณ์ ละพันธ์ บา้นหวัดอนชาด

218 เด็กชาย อดุลวิทย์ พันธ์ุยุลา อนุบาลอุดมพันธ์

219 เด็กหญิง อนามิกา อรรคนันต์ อนุบาลเอี่ยมสุข

220 เด็กชาย อนาวิน พรหมมา โรงเรียนบา้นม่วง

221 เด็กชาย อนุชา ไชยออย เมืองปทมุรัตต์

222 เด็กชาย อนุชิต พร้าวชัยสงค์ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์

223 เด็กชาย อนุภัทร บตุรพรมมา บา้นน  าค า

224 เด็กหญิง อภิญญา วรรณลักษณ์ หนองอ่างดอกรัก

225 เด็กชาย อภิเดช สายสมคุณ รร.บา้นส าราญหนองบาก

226 เด็กหญิง อมรรัตน์ ปาโท หนองหญ้ารังกาหนองสาวยดอนดู่

227 เด็กชาย อรรคพล เดชชัย อนุบาลอุดมพันธ์

228 เด็กหญิง อรวรรณ ฉันทวี อนุบาลอุดมพันธ์

229 เด็กหญิง อรวรินทร์ บตุรชาติ เมืองปทมุรัตน์

230 เด็กหญิง อริญชยา เพ็งปอภาร อนุบาลอุดมพันธ์

231 เด็กหญิง อริศรา โพธ์ิงาม โรงเรียนบา้นโคกก่อง

232 เด็กหญิง อริศรา โพธ์ิงาม โรงเรียนบา้นโคกก่อง
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233 เด็กหญิง อริษา สีกุลา ชุมบา้นหนองแคน(นนทาภิบาล)

234 เด็กชาย อวิรุทธ์ิ ด้วงโพนแร้ง บา้นหวัดอนชาด

235 เด็กชาย อัครเชษฐ์ แก้วลาน บา้นส้มโฮง

236 เด็กหญิง อัญญานิล บงึลอย บา้นโพนงาม

237 เด็กหญิง อารีรัตน์ มหาสาร ชุมชนบา้นหนองเเคน

238 เด็กหญิง อินทภุา ลุงนาม ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบรีุ

239 เด็กหญิง อุษณีย์ บญุภา บญุภา บา้นหวัช้างเลิงแก

240 เด็กหญิง ไอรดา โพธ์ินาแค บา้นขี เหล็ก

241 เด็กหญิง ไอลดา แซ่อึ ง เมืองปทมุรัตต์
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