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1 206 ด.ช.รพีภัทร  เสนสม บ้านหนองนนทรี ป.4
2 207 ด.ช.กวีวัฒน์  เรนแก้ว บ้านชะอวด ป.6
3 208 ด.ญ.จันทพัชร์  หนูเสน บ้านชะอวด ป.6
4 209 ด.ญ.ภูษณิศา  สังขานุ บ้านชะอวด ป.6
5 210 ด.ญ.วธูสิริ  ล่ันซ้าย บ้านชะอวด ป.6
6 211 ด.ญ.สุจิตรา  เจยาคม บ้านชะอวด ป.6
7 212 ด.ญ.ศิรภัสสร  สุวรรณธานี บ้านชะอวด ป.6
8 213 ด.ช.ชนาธิป  เดิมนุ่น บ้านชะอวด ป.6
9 214 ด.ญ.อภิสุตา  บัวเมือง บ้านชะอวด ป.6
10 215 ด.ญ.ณัฐธยาน์  ส้มพลอย บ้านชะอวด ป.6
11 216 ด.ญ.ปาริชาติ  วุฒิวงศ์ บ้านชะอวด ป.6
12 217 ด.ญ.ภารวี  จันทรมณี บ้านชะอวด ป.6
13 218 ด.ญ.นิศานาถ  วัฒนานุรักษ์ บ้านชะอวด ป.6
14 219 ด.ญ.กวิตา  บุญเกย บ้านชะอวด ป.6
15 220 ด.ญ.วรรณิดา  ด้วงอุบล บ้านชะอวด ป.6
16 221 ด.ญ.ญาณธิชา  หม่ืนจร บ้านชะอวด ป.6
17 222 ด.ญ.กชกร  อักษรเงิน บ้านชะอวด ป.6
18 223 ด.ญ.จิระดา  เนียมสงค์ บ้านชะอวด ป.6
19 224 ด.ญ.ปุณญาภา  ละอองแก้ว บ้านชะอวด ป.6
20 225 ด.ญ.กรกมล  หนูแจ่ม บ้านชะอวด ป.6
21 226 ด.ญ.วันวิษา  รอดยัง บ้านชะอวด ป.6
22 227 ด.ญ.จิตชญา  เจยาคม บ้านชะอวด ป.6
23 228 ด.ญ.ณัฐพร  เจยาคม บ้านชะอวด ป.6
24 229 ด.ญ.จิดาภา  ตระกูลวณิชชากร บ้านชะอวด ป.6
25 230 ด.ญ.ณัชฐกานต์  ชูรักษ์ บ้านชะอวด ป.6
26 231 ด.ญ.พิมพ์พิศา  สุวรรณศรี บ้านชะอวด ป.6
27 232 ด.ญ.ปุณชญา  ละอองแก้ว บ้านชะอวด ป.6
28 233 ด.ญ.ญาณิศา  สุขกรง บ้านชะอวด ป.6
29 234 ด.ญ.เขมจิรา  หนูสังข์ บ้านชะอวด ป.6
30 235 ด.ญ.วริศรา  มุกสง บ้านชะอวด ป.6
31 236 ด.ญ.นิศามณี  กิริยา บ้านชะอวด ป.6
32 237 ด.ญ.กุลธิดา  บุญสุวรรณ์ บ้านชะอวด ป.6
33 238 ด.ญ.ชนากานต์  เพชรหนองชุม บ้านชะอวด ป.6
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34 239 ด.ญ.กลวัชร  ไพแก้ว บ้านชะอวด ป.6
35 240 ด.ญ.ภัคภร  โรจนสิชากุล บ้านชะอวด ป.6
36 241 ด.ญ.ฐิตาภา  ปัญจะสุวรรณ์ บ้านชะอวด ป.6
37 242 ด.ญ.พัสตรภรณ์  ย้อยยางทอง บ้านชะอวด ป.6
38 243 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  เมืองทองอ่อน บ้านชะอวด ป.6
39 244 ด.ญ.กชกร  ชูช่ืน บ้านชะอวด ป.6
40 245 ด.ช.ธีร์จุฑา  เพชรจุฑา บ้านชะอวด ป.6
41 246 ด.ญ.ทักษอร  พานะหิงษ์ บ้านชะอวด ป.6
42 247 ด.ช.ณภัทร  ศรีคงแก้ว บ้านชะอวด ป.6
43 248 ด.ญ.สุพิชชา  จันทร์แก้ว บ้านชะอวด ป.6
44 249 ด.ญ.กชพร  สมัยแก้ว บ้านชะอวด ป.6
45 250 ด.ญ.ธันย์ชนก  แสงศรี บ้านชะอวด ป.6
46 251 ด.ญ.วรัทยา  ศรีคงแก้ว บ้านชะอวด ป.6
47 252 ด.ญ.ปานชีวา  อาศรีเมธ บ้านชะอวด ป.6
48 253 ด.ญ.ศิรภัสสร  คงแก้ว บ้านชะอวด ป.6
49 254 ด.ช.ธีรภัทร  อ่อนทอง บ้านชะอวด ป.6
50 255 ด.ญ.พิมพ์ชนก  เพ็งจันทร์ บ้านชะอวด ป.6


