
ล ำดบั เลขทีส่มคัร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน

1 247 เด็กหญิง ณัฐริกา ม่วงปราง บ้านดินแดง

2 375 เด็กชาย ไพรพูน บุญตะเกิง จรัสศิลป์

3 053 เด็กหญิง ดุจณากาฌจน์ การพินิช บ้านท่าเด่ือ

4 141 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีละม้าย บ้านคลองละวาน

5 044 เด็กชาย ธนกฤต สุระพรรค บ้านคลองกล้วย

6 079 เด็กชาย กวิน บุญฤทธิ์ บ้านหลักร้อย

7 406 เด็กหญิง สิริรัตน์ แจ้งคง จรัสศิลป์

8 335 เด็กชาย ณัฐนนท์ สนแย้ม บ้านในเมือง

9 068 เด็กหญิง อรอนงค์ ร าพึงคิด ไร่อ้อย

10 080 เด็กชาย ปวริศ ชูเกตุ บ้านหาดทับยา

11 286 เด็กหญิง ผกาแก้ว ทิพย์ประพันธ์ บ้านในเมือง

12 384 เด็กหญิง พัชราภรณ์ แสงเมือง จรัสศิลป์

13 229 เด็กหญิง นฤมล บุญต่อ บ้านป่ากะพี้

14 276 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นึกอนันต์ บ้านในเมือง

15 020 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ พิลาแดง บ้านท้ายน้ า

16 224 เด็กชาย ธนากร จันทร์พวง บ้านดินแดง

17 152 เด็กชาย จรัญ แก้วเขียว บ้านกองโค

18 061 เด็กชาย ชัยพร ยศปัญญา บ้านคลองกล้วย

19 047 เด็กชาย กฤษดา ปานสมบัติ บ้านหัวค่าย

20 241 เด็กชาย นนทวัฒน์ จูอ๊อต บ้านป่ากะพี้

21 030 เด็กชาย กรรชัย ศาลางาม บ้านคลองกล้วย

22 269 เด็กชาย เอกลักษณ์ เหมันต์ บ้านในเมือง

23 139 เด็กชาย วีรภัทร์ คนขยัน บ้านคลองละวาน

24 209 เด็กชาย วรากร แว่นฟ้า บ้านคลองละวาน

25 260 เด็กหญิง ปรางฉัตร คงตาล บ้านโรงหม้อมิตรภาพที ่75

26 210 เด็กชาย รพีภัทร ทองอยู่แบบ บ้านนายาง

27 400 เด็กหญิง นฤมล ทองเนียม จรัสศิลป์

28 115 เด็กชาย นพเดช เก่งสุวรรณ บ้านในเมือง

29 219 เด็กชาย ณัฐภูมิ อินเพ็ญ บ้านดินแดง

30 232 เด็กชาย นรากร พิมพาเรียน บ้านดินแดง

31 404 เด็กชาย พชร สุสะดี จรัสศิลป์
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32 246 เด็กหญิง สิริกาญจน์ กัลยาลอง บ้านกองโค

33 069 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ดินไธสง บ้านดอนโพ

34 028 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีมันลาภ บ้านคลองกล้วย

35 388 เด็กหญิง สิรินดา จูป่าแดด จรัสศิลป์

ล ำดบั เลขทีส่มคัร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน

36 223 เด็กชาย ศุภกฤต ศรีบุปผา บ้านป่ากะพี้

37 408 เด็กชาย อุเทน มากม่วงตาล จรัสศิลป์

38 050 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีก าพล บ้านท่าเด่ือ

39 134 เด็กชาย ฐปกรณ์ รอดภัย บ้านนายาง

40 200 เด็กชาย สิทธิพล ใหม่เอี่ยม บ้านกองโค

41 352 เด็กหญิง ณัฐฐิญา มีรอด จรัสศิลป์

42 316 เด็กหญิง ดุษฎี พระพลศรี บ้านในเมือง

43 023 เด็กชาย ณัฐกร ตรีรส บ้านคลองกล้วย

44 108 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ แก้วประโคน บ้านในเมือง

45 382 เด็กชาย พีระพัทธ์ กาดกอเสริม จรัสศิลป์

46 140 เด็กชาย ปัฏฐวีภาณ ย้ายเหว่า บ้านคลองละวาน

47 401 เด็กชาย ณัฐพล มาบุญเหลือง จรัสศิลป์

48 403 เด็กชาย นรินธร จี้ปัน้ จรัสศิลป์

49 117 เด็กชาย ธนากร มาย้าย วัดดอกไม้

50 377 เด็กชาย ปัณวัฒน์ เขียวจั่น จรัสศิลป์

51 018 เด็กหญิง ญาณิศา สมพงษ์ บ้านหาดทับยา

52 356 เด็กหญิง วีรภัทร เหล็กแจ้ง จรัสศิลป์

53 357 เด็กชาย ไกรสร สินเหล็ก จรัสศิลป์
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