
ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน โรงเรียน ช่ือ-สกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) ลงช่ือ

1 0001 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายพิชญ์ ศรีโพธ์ิอุ่น

2 0002 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงชนัญธิดา ชมวงษ์

3 0003 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสง่ียมวิบูล 

4 0004 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงณัฐณิชา สิมาตา

5 0005 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงอภิญญา สระ

6 0006 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปณิชญา ยอดดี

7 0007 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงณัฏฐ์นรี. ปกป้อง

8 0008 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง        

9 0009 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิง พรชุดารัตน์ แสนวงษ์

10 0010 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพัฒน์นรี อเนกรัตนเศรษฐี

11 0011 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายชัยวัฒน์     วิรุฬบุตร

12 0012 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย

13 0013 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายณัฐพนธ์     เรืองมะเริง

14 0014 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร

15 0015 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายฉัตรดนัย    ศรีนูเดช

16 0016 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายชิติพัทธ์    สายสีแก้ว

17 0017 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายชิษณุพงศ์   สีลาดหา

18 0018 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายณัฐดนัย   ยงกุล

19 0019 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายสุทธนา     พันธ์เพชร

20 0020 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายสุวิจักขณ์   สืบศรี   

21 0021 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายชลัช     ณรงค์ชัยศุภกุล

22 0022 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง

23 0023 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ

24 0024 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ

25 0025 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธมลวรรณ  ล้ิมประสาท

26 0026 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ

27 0027 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนันท์นภัส  เสถียรธนรัตน์

28 0028 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงศิรประภา   สุวพานิชย์

29 0029 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ

30 0030 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร

31 0031 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพรนัชชา   สอนลิลา

32 0032 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงษ์อุ่น

33 0033 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงสิรยากร    เสนานอก

34 0034 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงสิริยากร   เสนามนตรี  

35 0035 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ     
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ท่ี เลขประจ ำตัว ช้ัน โรงเรียน ช่ือ-สกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) ลงช่ือ

1 0036 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกรธิดา ตรีแสน

2 0037 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงภัสร์ชญมณฑ์ พันธ์ุพร้อม

3 0038 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองสถิตย์

4 0039 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงณิชกานต์  เช้ือชา

5 0040 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงภัทรธิดา  วิเศษรัตน์

6 0041 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย

7 0042 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงน้้าเพ็ชร  พันธ์เพ็ง

8 0043 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนภัสพร  ไหลริน

9 0044 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า

10 0045 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกณิดา  สอนสวาท

11 0046 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนหาญ

12 0047 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จ้าปาโท

13 0048 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายธนัช จินตานนท์

14 0049 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ภักดียุทธ

15 0050 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายศรัณภัทร ทาระพันธ์

16 0051 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายพศวีร์  สีละพันธ์

17 0052 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายปภิณวิช  บุญพันธ์

18 0053 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายธนภัต  ปรีชากิจ

19 0054 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงอภิชญา  ซุยพรม

20 0055 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงยุพารัตน์  กรินรักษ์

21 0056 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงถาวรีย์  เกษสร

22 0057 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิณชะนะ

23 0058 ป.5 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญจะขัน

24 0059 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายณัฐปคัลภ์ ศิริรัตนพันธ

25 0060 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายณัฐภัทร  บุญทศ

26 0061 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปราณปรียา  ฝอยทอง

27 0062 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงศลิษา เจริญเลิศสกุล

28 0063 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปิยธิดา  ค้าผา

29 0064 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพีระฎา  ศรีใจวงศ์

30 0065 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณเพชร

31 0066 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนวพรรษ ธรรมวัตร

32 0067 ป.4 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธัญญา  สัตยารังสรรค์

33 0068 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายธีระวิทย์  ศรีกุลวงศ์

34 0069 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ้่าพันธ์ 

35 0070 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงนิชชาภา  หลักทอง
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1 0071 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงพีรญาณ์  โตมาปา

2 0072 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงปุณยนุช  ธนุยุทธกุล

3 0073 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงธัชภรณ์  ภราดร

4 0074 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ

5 0075 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงอมรรัตน์  พันจันทร์

6 0076 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกานต์ชนก  มาลอย

7 0077 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงณัฐณิชา  สีทาเลิศ

8 0078 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงกัลยกร  พิณชะนะ

9 0079 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงจารวี เทพมณี

10 0080 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ดญ.กนกรัตน์ ยอดชาญ

11 0081 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงศิริญา  บุตรกินรี

12 0082 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงอริญชยา  ไชยธงรัตน์

13 0083 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายณัฐภัทร  คงธนพรหม Nattapat kongtanaprom                                       

14 0084 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายภคิน  บุญธวัชศักด์ิ Pakin Buntawatsak

15 0085 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายภูริ  เทียนลา Phuri thianla

16 0086 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายกิตติธัญ  ศรีเสนพิลา Kittitun Srisainpila

17 0087 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงศุภาวรรณ  เสริฐวาสนา Suphawan Sertwassana

18 0088 ป.1/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ทองอิน Kwanjira  Janthongin

19 0089 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงธิดารัตน์  ค้าม่ัน Thidarat kammun

20 0090 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนันกุละ Nattanicha Nangula

21 0091 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงชนิดา  เกิดผิวดี Chanida Kerdpiwdee

22 0092 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงภคนันท์  วงษ์แหวน Phakanan Wongwean

23 0093 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงพิชญธิดา  กาศสุวรรณ Pitchayathida Kassuwan

24 0094 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายไตรทศ  ชูรัตน์ Tritod churat

25 0095 ป.1/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายตุลยวัต  ลีลา Tunyawat Leela

26 0096 ป.2/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายตุลยวัฒน์  ตุลิยานุวัฒน์ Tulyawat Tureyanuwat 

27 0097 ป.2/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงชญานิศ  พิทยารัตน์ตระกูล Chayanit   Phittayarattrakul

28 0098 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีคุ้ม Pitchayapa srikhum

29 0099 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงสุพิชญา   พิมพ์งาม Supitchaya   Pimngam

30 0100 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูช่ืน Thanyarat  chuchuen

31 0101 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงจิรภัทร์  อุตะกะ Jirapat Utaka

32 0102 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงศศิภรณ์ จันทา Sasipon Junta

33 0103 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายธรรมศาสตร์  วิชัยโย Thammasart  Wichaiyo

34 0104 ป.3/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชาย ธวัชชัย  ค้าม่ัน Thawatchai kammun

35 0105 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงพิชญาดา  รังษี Pitchayada Rangsee
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1 0106 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงปณาลี  ศุภผลา Panalee Supapala

2 0107 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงกมลทิพย์  ชูรัตน์ Kamontip churat

3 0108 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายธีร์ธวัช  บุญธวัชศักด์ิ Treetawat Buntawatsak

4 0109 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายชัยกฤต  จิตนภากาญจน์ Chaiyakrit Jitnapakarn 

5 0110 ป.3/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายชัยกร  จิตนภากาญจน์ Chaiyakorn Jitnapakarn 

6 0111 ป.4/1 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงภัทรวดี  ไพรศรี Phattaravadee. Praisri.  

7 0112 ป.4/2 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายเจนวุธ  ป้องแก้ว Janewut. Phongkaew 

8 0113 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน Ranchana Chumchon

9 0114 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร Natthanicha Somabud

10 0115 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาบก Kanyarat Sabok

11 0116 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์ Warisara Aromuk

12 0117 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา Phichada Sengjanda

13 0118 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วดวง Natthanan Kaeoduang

14 0119 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายค้าวงค์ Kwanruethai Saikhamwong

15 0120 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า Nattakan Sangkla

16 0121 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาใจแก้ว Kanyarat  Najaikaew  

17 0122 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ Manussavin churat

18 0123 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา Phumipat Charroonrattana

19 0124 ป.5 สันติธรรมวิทยาคม เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา Natdanai Soonthara

20 0125 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงสุรดา  จินตนภากาญจน์ Surada Jintanapakarn

21 0126 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงางาม Nattanicha Nguongam

22 0127 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง Chonnikarn Hongthong

23 0128 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ Narissara Ard-hran

24 0129 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย Wasinee Maneechai

25 0130 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว Supatcharaporn Langkew

26 0131 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น Kornkanok Yooyen

27 0132 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์ Sasiwimon Laonamsing

28 0133 ป.6 สันติธรรมวิทยาคม เด็กหญิง พลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์ Ploypailin Prasongsap

29 0134 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา

30 0135 ป.4 บ้านส้าโรง เด็กชายพลวิทย์  โพธ์ิศรี

31 0136 อนุบาลยโสธร เด็กชายปุณณวิช  ค้าวัง

32 0137 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายชยพัทธ์ ต้ังปัญญพัฒน์

33 0138 อนุบาลยโสธร เด็กชายชวกร  หม่ืนแสน

34 0139 อนุบาลยโสธร เด็กชายทยากร ไกรสรกิตติกุล

35 0140 อนุบาลยโสธร เด็กชายบรรดิษฐ์ ศรีวะรมย์
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1 0141 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงพิมพ์พร โหตระไวศยะ

2 0142 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองดี

3 0143 อนุบาลยโสธร เด็กชายวรพรต โชติสุวรรณ 

4 0144 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) เด็กชายอติเทพ กล่ินใกล้

5 0145 อนุบาลเลิงนกทา เด็กหญิงฟ้าใส บุญประสิทธ์ิ

6 0146 อนุบาลเลิงนกทา เด็กหญิงธนัญชนก อ่อนเทศ

7 0147 อนุบาลเลิงนกทา เด็กชายปิยังกูร ฉายอรุณ

8 0148 อนุบาลเลิงนกทา เด็กหญิงนฤภร   โนรินทร์

9 0149 อนุบาลยโสธร เด็กหญิง กฤตกมล  กุมภากูล

10 0150 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายสหรรษวรรษ  พาภักดี

11 0151 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายณัฐปฏิภพ  สมตน

12 0152 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงกิตติยาพร  กุบแก้ว

13 0153 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงณัฐธิดา  สหธนาวุฒิ

14 0154 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาษาไทย

15 0155 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงรวิภา  กุชะนันท์

16 0156 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงรุ่งนรี  ล ่าสัน

17 0157 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  ศรีลาดเลา

18 0158 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองแท่ง

19 0159 ป.6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ลุล่วง

20 0160 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายณัฏฐ์  วิเวก

21 0161 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายธีรศานต์  สมหวัง

22 0162 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงจารุกัญญา  โพธ์ิทอง

23 0163 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยุทธรรม

24 0164 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงศุภสุตา  หงส์ค่า

25 0165 ป.5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงชนาภา  โพธ์ิไพร

26 0166 ป.4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายณัฐชานนท์  จันทหาร

27 0167 ป.4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กชายแสนดี  แสนมนตรี

28 0168 ป.4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงธัญชนก  กุบแก้ว

29 0169 ป.4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงฌานัญญ์ทัย  วิเวก

30 0170 ป.4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ภาภักดี

31 0171 ป.6 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เด็กชายวิศกร  พันสาย

32 0172 ป.4 อนุบาลทองขาว เด็กชายธนผล  บุดดาพงษ์

33 0173 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงศศิวิมล วารีรัตน์

34 0174 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงสิริวิภา   จันใด

35 0175 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงพลอยชมภู วงศ์แก้ว
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1 0176 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายสิทธินนท์  จันใด

2 0177 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายปรีชา  เวชกามา

3 0178 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายธนกฤต  แก้วดี

4 0179 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงชนิดาภา  นามโน

5 0180 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรพรม

6 0181 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงออมขวัญ  เสียงสม

7 0182 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงพรรวินทร์  เยรบุตร

8 0183 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงณัฐนริน  เศิกศิริ

9 0184 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายนรวร  หวังทางมี

10 0185 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทางาม

11 0186 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชุมภู

12 0187 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายบุญภวิษย์ ราตรี

13 0188 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายยศนาวี  ศรีมะโรงนาม

14 0189 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงภิชญาพร  รชตบอดินทร์

15 0190 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงสิรินดา  วิริยะพันธ์

16 0191 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายวรชนก วัฒนเรืองโกวิท

17 0192 ป.5 อนุบาลยโสธร เด็กชายนวิน  ภูทอง

18 0193 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธ์ิ

19 0194 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงณิชาภัทร  ภัทรกุลโชคชัย

20 0195 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม

21 0196 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา

22 0197 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร

23 0198 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  สู้ณรงค์

24 0199 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักด์ิ

25 0200 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงธาริษา  ปาทาน

26 0201 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว

27 0202 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กชายกันตพัฒน์  กิติศุภวัฒนา

28 0203 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์

29 0204 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญชัย

30 0205 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน

31 0206 ป.4 อนุบาลกุดชุมพัฒนา เด็กชายจักรภัทร  กาลจักร

32 0207 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กชายณัฐภัทร  อาจอุดร

33 0208 ป.6 อนุบาลยโสธร เด็กหญิงภิญญาดา  รชตบอดินทร์

34

35
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