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10954 เด็กชาย ภเูบศร์ พิรยิะพิเศษพงศ์ ป.  6 รตันศกึษา 38 1
10925 เด็กหญิง ปณุยวรี ์ สชุาติพงษ์ ป.  6 รตันศกึษา 37 2
10793 เด็กหญิง สพิุชชานนัท์ พลงัสนัติกลุ ป.  6 รตันศกึษา 36 3
10543 เด็กชาย ศภุฤกษ์ องอาจ ป.  6 รตันศกึษา 35 4
11047 เด็กหญิง สาวกิา รกัษาวงศ์ ป.  6 มนตห์ทยั 35 4
10807 เด็กชาย วสวตัติ์ ภู่พงศป์ระพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 35 4
11101 เด็กชาย จิรกร มสูกิพรรณ ป.  6 รตันศกึษา 34 7
10887 เด็กหญิง ชาภสั วรรณสขุ ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 34 7
10598 เด็กชาย สภุเวช บญุจนัทร์ ป.  6 รตันศกึษา 34 7
11182 เด็กชาย ภดูินนัท์ ปานมาศ ป.  6 รตันศกึษา 34 7
10544 เด็กหญิง กมลลกัษณ์ ศรศีิริ ป.  6 รตันศกึษา 34 7
10634 เด็กหญิง ณฐันนัท์ ศรขีาว ป.  6 เจรญิวชิช์ 34 7
10865 เด็กหญิง ธัญญรตัน์ สงัขช์มุ ป.  6 รตันศกึษา 33 13
10810 เด็กหญิง ยธิุดา จนัทรเ์มืองไทย ป.  6 กาญจนศกึษาพฒันาการ 33 13
10363 เด็กชาย ธนชั เปรมสถิตย์ ป.  5 รตันศกึษา 33 13
10194 เด็กหญิง ณฐัทิตา สมบตัิหลา้ ป.  5 รตันศกึษา 33 13
10666 เด็กชาย กฤตวนั วงศเ์มฆ ป.  6 รตันศกึษา 32 17
11234 เด็กหญิง ปัญญดา ศรสีวสัดิ์ ป.  6 รตันศกึษา 32 17
10723 เด็กหญิง ปิยร์ดา ศรแีผว้ ป.  6 รตันศกึษา 32 17
10881 เด็กชาย วรวฒิุ หวง ป.  6 รตันศกึษา 32 17
10547 เด็กชาย สูบ่ญุ รุง่เรอืง ป.  6 รตันศกึษา 32 17
10845 เด็กหญิง ชมพนูทุ หอมช่ืน ป.  6 รตันศกึษา 32 17
10195 เด็กหญิง พนาธิดา พนาอภิชน ป.  5 รตันศกึษา 32 17
10936 เด็กหญิง ญาณิศา พวงสวุรรณ ป.  6 ตนัติวตัร 32 17
11240 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ รกัษาแกว้ ป.  6 รตันศกึษา 32 17
11089 เด็กหญิง กนัตภ์นิษฐ์ ชวลติวงษพ์ร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 32 17
10818 เด็กชาย พนัธวศิ พลายชมุ ป.  6 รตันศกึษา 31 27
10848 เด็กหญิง พิฐชญาณ์ สขุราษฎร์ ป.  6 รตันศกึษา 31 27
10813 เด็กชาย ยศพร สง่ศรี ป.  6 อนบุาลล าทบั 31 27
10595 เด็กหญิง อวตา สขุคง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 31 27
10778 เด็กหญิง คมัภีรดา อรญัฤทธ์ิ ป.  6 รตันศกึษา 31 27
10393 เด็กชาย วศกร อนสุวุรรณ ป.  5 รตันศีกษา 31 27
10456 เด็กหญิง สดุาทิพย์ สงัขแ์กว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 31 27
10802 เด็กชาย พระนาย เหรยีญไกร ป.  6 รตันศกึษา 31 27
10897 เด็กชาย กฤตตฤณ ชิน้พงค์ ป.  6 ตนัติวตัร 31 27
10481 เด็กชาย เตชพฒัน์ ชว่ยพิทกัษ์ ป.  6 ดรุณศกึษา2 31 27
10572 เด็กหญิง ศิรนิทิพย์ เดชมาก ป.  6 อนบุาลกระบี่ 31 27
10734 เด็กชาย พลากร ศรหีมอก ป.  6 รตันศกึษา 30 38
10653 เด็กชาย ปกรณศ์ิษฐ์ิ สภุาพ ป.  6 รตันศกึษา 30 38
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10568 เด็กชาย เมธัส หนเูพชร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 30 38
10960 เด็กชาย วศิรุต ด าเเกว้ ป.  6 รตันศกึษา 30 38
10966 เด็กหญิง นภศร นิลจนัทร์ ป.  6 รตันศกึษา 30 38
11015 เด็กหญิง จิรชัญา ลุย่จ๋ิว ป.  6 รตันศกึษา 30 38
10671 เด็กชาย กษิดิศ ดอกกะฐิน ป.  6 รตันศกึษา 30 38
10919 เด็กชาย ศภุชยั หมกุแกว้ ป.  6 ดรุณศกึษา2 30 38
10738 เด็กหญิง เบญญาภา อนนัตวรางกลู ป.  6 รตันศกึษา 30 38
10742 เด็กหญิง วณีา อเลก็ซานดรา้ โซลลิ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 30 38
10197 เด็กหญิง พิชา สวุรรณโน ป.  5 รตันศกึษา 30 38
10302 เด็กชาย วรนิทร ยทุธพงษธ์าดา ป.  5 รตันศกึษา 30 38
10177 เด็กหญิง พชัรากร ราชภกัดี ป.  5 รตันศกึษา 30 38
10601 เด็กหญิง นิชาภทัร แกว้เรอืงฤทธ์ิ ป.  6 บา้นวงัใส 30 38
10206 เด็กหญิง จารวี นรสงิห์ ป.  5 รตันศกึษา 30 38
10621 เด็กชาย ทกัษ์ ทมุรตัน์ ป.  6 วดัเสม็ดจวน 30 38
10832 เด็กชาย กนัตเ์ทพ ปานทุ่ม ป.  6 ตนัติวตัร 30 38
11157 เด็กหญิง ขวญัวารนิ อินทรท์ุ่ม ป.  6 วดัทุ่งสา้น 30 38
11036 เด็กหญิง ณิชมน แกว้ไทย ป.  6 ตนัติวตัร 29 56
10858 เด็กชาย ชวกร ระวงัวงศ์ ป.  6 ตนัติวตัร 29 56
10218 เด็กหญิง ปาณิสรา งามโชคชยั ป.  5 รตันศกึษา 29 56
10691 เด็กหญิง พิมพล์ภสั จรจรสั ป.  6 รตันศกึษา 29 56
10977 เด็กชาย ทศันยั ศรสีงคราม ป.  6 รตันศกึษา 29 56
11104 เด็กหญิง กษิรา ปิลวาส ป.  6 ปัญญาทิพย์ 29 56
11216 เด็กหญิง รดา รตันติกานนท์ ป.  6 รตันศกึษา 29 56
11058 เด็กหญิง มกุอนัดา สญันจิุตต์ ป.  6 รตันศกึษา 29 56
10527 เด็กชาย สริวชิญ์ ทิพยส์ขุมุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 29 56
10785 เด็กหญิง นนัทิกานต์ พิบลูย์ ป.  6 รตันศกึษา 29 56
10857 เด็กหญิง ณฐัณิชา พรรณรงัษี ป.  6 รตันศกึษา 29 56
11028 เด็กหญิง พีรภาร์ ศภุเกียรติสนุทร ป.  6 ตนัติวตัร 29 56
10720 เด็กหญิง ไอยลดา อินทรท์อง ป.  6 รตันศกึษา 29 56
10537 เด็กหญิง วรสิา เดชาฐาน ป.  6 บา้นไรม่สุลมิ 29 56
10451 เด็กหญิง มณฑิรา สงัขแ์กว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 29 56
10452 เด็กชาย ธีรภทัร ไชยช านาญ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 29 56
11010 เด็กหญิง พิมพล์ภสั พรมก าเหนิด ป.  6 ชยัชมุพล 29 56
10799 เด็กหญิง กนกพร จนัทรม์งคล ป.  6 ตนัติวตัร 29 56
10245 เด็กชาย ณฐัปธาน คงหอม ป.  5 รตันศกึษา 29 56
10714 เด็กหญิง พิชญญ์ธิดา ดอกรกั ป.  6 รตันศกึษา 29 56
10516 เด็กหญิง วชิญาพร หนเูจียม ป.  6 มนตห์ทยั 29 56
10952 เด็กชาย ศภุวชิญ์ บญุสดุทอง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 28 77
11284 เด็กชาย ยศพล เทพคง ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
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10555 เด็กชาย ญาณวฒิุ กนกวฒันกิจ ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
10489 เด็กชาย ศิวกร หนทูอง ป.  6 รตันศกึษา 28 77
10567 เด็กหญิง ณฐักมล ชใูจ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 28 77
10710 เด็กชาย ณฐวฒัน์ เภรวีคิ ป.  6 ดรุณศกึษา2 28 77
11085 เด็กชาย สริวชิญ์ ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
10552 เด็กหญิง นภสัสร กาญชนโอษฐ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 28 77
10583 เด็กหญิง ชตุิพร เพ็งจนัทร ์ ป.  6 ดรุณศกึษา2 28 77
10229 เด็กชาย ศกัยศ์รณ์ ตนัติศิวกลุ ป.  5 รตันศกึษา 28 77
11227 เด็กหญิง สริกินัยา หวงัจินดาวรรณ ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ 28 77
10513 เด็กหญิง หทยัพนัธน์ รตันพนัธุ์ ป.  6 รตันศกึษา 28 77
10725 เด็กหญิง ชชัฎาภรณ์ เจรญิเวช ป.  6 รตันศกึษา 28 77
10507 เด็กหญิง ปณิุกา วจิิตรโสภา ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 28 77
10685 เด็กหญิง รวสิรา รตันภรณ์ ป.  6 รตันศกึษา 28 77
11184 เด็กชาย ธีทตั ไพบลูย์ ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
10514 เด็กหญิง ธนญัญา ทองชยั ป.  6 รตันศกึษา 28 77
11229 เด็กหญิง จิณฐัตา กิตติปภาโส ป.  6 เทศบาลวดัศาลามีชยั 28 77
10748 เด็กหญิง สรินิดา ถาวระ ป.  6 รตันศกึษา 28 77
10814 เด็กหญิง ภรูชิญา อนงค์ ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ 28 77
10892 เด็กหญิง นงนภสั สลีะมยั ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 28 77
11156 เด็กหญิง ราชาวดี ทา่สอน ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
10437 เด็กหญิง ปาณิสรา รกัขา ป.  5 รตันศกึษา 28 77
10536 เด็กหญิง พทุธชาติ ชนดูหอม ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 28 77
10969 เด็กหญิง พชรพร บวับาน ป.  6 เทศบาลวดัชมุพล 28 77
10953 เด็กหญิง ปวนัรตัน์ จนัทะระ ป.  6 ตนัติวตัร 28 77
10176 เด็กชาย สปิปวชิญ์ จงดี ป.  5 รตันศกึษา 27 103
10801 เด็กชาย ธนภมิู วพิลชยั ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10215 เด็กชาย ธีรวรี ์ ไกรสร ป.  5 วดัประทมุทายการาม 27 103
10478 เด็กชาย ธนกฤษ แกว้เขียว ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10562 เด็กชาย ภทัรพล บญุสทิธ์ิ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 27 103
10703 เด็กหญิง สริกิร หอหิรญักลุ ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10299 เด็กชาย นทีนท ค าแสนโคตร ป.  5 รตันศกึษา 27 103
10797 เด็กหญิง ธนชัชา ขจรสวุรรณ์ ป.  6 อนบุาลล าทบั 27 103
10550 เด็กหญิง กลุรศัมิ์ บวัทอง ป.  6 รตันศกึษา 27 103
11219 เด็กหญิง เมธาวี ปานทอง ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 27 103
10588 เด็กหญิง กญัญาวรี ์ วรีะสขุ ป.  6 ววิฒันว์ทิยา 27 103
11116 เด็กหญิง ณฐัชา พรรณรงัษี ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10492 เด็กชาย วรีวชิญ์ เกตนุวลธีรวงศ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 27 103
10662 เด็กชาย ธรรมวชิญ์ ทองค าชมุ ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10398 เด็กชาย พฒันภ์มิู พฒันพงศ์ ป.  5 รตันศกึษา 27 103
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10846 เด็กชาย พนั รตันพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10856 เด็กหญิง ชญานิศ นารตัฐา ป.  6 รตันศกึษา 27 103
10463 เด็กหญิง อชิรญา นชุพืช ป.  6 ตนัติวตัร 27 103
10515 เด็กชาย วชิรวทิย์ คีรเีพ็ชร ป.  6 กาญจนศกึษาพฒันาการ 27 103
11253 เด็กหญิง ณฐักฤตา จนัเสถียร ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 27 103
10181 เด็กหญิง รตัติกาญจน์ บวัทิพย์ ป.  5 รตันศกึษา 27 103
10616 เด็กหญิง ฐิตาภา รอดเเกว้ ป.  6 มนตห์ทยั 27 103
10011 เด็กหญิง ประณยา ไหมแกว้ ป.  4 รตันศกึษา 27 103
10219 เด็กชาย ปิยงักรูณ์ แกว้เซง่ ป.  5 ตนัติวตัร 27 103
11226 เด็กหญิง พิมพณ์ภสั ชโนจตุิ ป.  6 วดัพิศาลนฤมิต 27 103
10159 เด็กหญิง ปณุณดา แกว้ก ายาน ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 27 103
10693 เด็กหญิง ปภาวรนิทร ์ ทองแปน้ ป.  6 ตนัติวตัร 27 103
10172 เด็กชาย พงศพิ์พฒัน์ ทลัวลัลิ์ ป.  4 รตันศกึษา 27 103
10590 เด็กชาย ชยัวชิญ์ เรอืงเพ็ง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 27 103
10617 เด็กชาย ษิพวชิญ์ ไกรนรา ป.  6 รตันศกึษา 27 103
11000 เด็กหญิง เบญญาภา ทิพยส์ขุมุ ป.  6 เสรญิปัญญา 27 103
11166 เด็กชาย ธนภมิู ค  าแหง ป.  6 กาญจนศกึษา 27 103
10409 เด็กหญิง วรสิรา ชแูกว้ ป.  5 ตนัติวตัร 27 103
10800 เด็กหญิง วริตา สงัขโชติ ป.  6 ราชประชานเุคราะห ์๖ 27 103
11214 เด็กหญิง สนิุชาดา นกหนู ป.  6 รตันศกึษา 26 137
11042 เด็กหญิง ภรูชิญา รตันพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10692 เด็กชาย เมธาสทิธ์ิ เตือนวรีะเดช ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10880 เด็กชาย ณฐนนท์ สมบตัิบญุ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10743 เด็กหญิง ฐิติรตัน์ รชัโอภาส ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10825 เด็กชาย จกัรกฤษณ์ เนียนเพ็ชร ์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 26 137
10535 เด็กชาย ภมิูไท สทุธิมาศ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10472 เด็กชาย อโนชา ยิ่งค  านุ่น ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 26 137
10113 เด็กหญิง สขุานนัท์ รุง่บรรณพนัธุ์ ป.  5 รตันศกึษา 26 137
10230 เด็กชาย ภคพล ไชยหนู ป.  5 ตนัติวตัร 26 137
10612 เด็กหญิง ภทัรมล ไชยเมือง ป.  6 วดัเทวสทิธ์ิ 26 137
10031 เด็กชาย จิรฏัฐ์ ศรรุีง่เรอืง ป. 6 รตันศกึษา 26 137
10179 เด็กหญิง วรวลญัช์ ไกรนรา ป.  5 รตันศกึษา 26 137
10117 เด็กชาย อชิระ เสอือินโท ป.  4 แสงทองวทิยานสุรณ์ 26 137
10401 เด็กหญิง เปมิกา อคัรดา่นสกลุ ป.  5 เจรญิวทิย์ 26 137
10257 เด็กหญิง บณุยาพร ชสูขุ ป.  5 รตันศกึษา 26 137
10885 เด็กหญิง สวติตา ชาญณรงค์ ป.  6 เทศบาลบา้นคหูาสวรรค์ 26 137
10961 เด็กชาย ภทัรพล พลสอน ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 26 137
10744 เด็กหญิง ศิรกาญจน์ โรจนะหสัดิน ป.  6 ตนัติวตัร 26 137
11024 เด็กหญิง กนัติชา ลาโพธ์ิ ป.  6 ตนัติวตัร 26 137



หนา้ที ่34 จาก 34

เลขประจ ำ ไทย
ตัวสอบ 40

ผลกำรสอบวัดควำมรู้ ครัง้ที ่12  ปีกำรศกึษำ  2564  โรงเรียนสตรีทุง่สง
ระดับชัน้ประถมศกึษำปีที ่4-6 (เรียงคะแนนวิชำภำษำไทย)

ช่ือ - สกุล ระดับชั้น โรงเรียน ล ำดับที่

11287 เด็กหญิง ณฐัณิชา รามทิพย์ ป.  6 เทศบาลบา้นคหูาสวรรค์ 26 137
10479 เด็กหญิง นภสัสร จิตรกัษ์ ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 26 137
10837 เด็กหญิง ญารณิดา สวุรรณชาติ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 26 137
11069 เด็กหญิง พรรษกร ปรชีาวยั ป.  6 ตนัติวตัร 26 137
11081 เด็กชาย ธนทั รตันคช ป.  6 บา้นวงัยาว 26 137
10817 เด็กหญิง ธนชัชา จรติงาม ป.  6 ตนัติวตัร 26 137
10765 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ศรศีิริ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10191 เด็กหญิง ชวลัรตัน์ คงหอม ป.  5 บา้นเขาตาว 26 137
11018 เด็กหญิง ธนญัชนก ฤทธ์ิแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 26 137
11243 เด็กหญิง บณุยวรี ์ สบเรอืง ป.  6 วดัทา่ยาง 26 137
11128 เด็กหญิง ทอสริิ วทุธชศูิลป์ ป.  6 อนบุาลรษัฎา 26 137
11295 เด็กหญิง ธันยช์นก รยิาพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10943 เด็กหญิง ธิษณามดี เกิดใหม่ ป.  6 อนบุาลล าทบั 26 137
10633 เด็กหญิง ธีรจ์ฑุา เห็นจรงิ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10475 เด็กชาย กณัตพงศ์ ไชยฤกษ์ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 26 137
11077 เด็กหญิง พิมพช์นก เลศิกสกิรรม ป.  6 วดันาหมอบญุ 26 137
10294 เด็กชาย ปกปอ้ง ใจกระจา่ง ป.  5 รตันศกึษา 26 137
11217 เด็กหญิง ชนญัธิดา โชติเทวชพ ป.  6 รตันศกึษา 26 137
10413 เด็กหญิง รวสิรา สงัขช์มุ ป.  5 รตันศกึษา 26 137
10581 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ แกว้เซง่ ป.  6 ตนัติวตัร 26 137
10730 เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมวลศิลป์ ป.  6 รตันศกึษา 25 177
10312 เด็กหญิง ภิญญาพชัญ์ เดน่พงศพ์นัธุ์ ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10501 เด็กหญิง น า้เพชร พนาพิทกัษก์ลุ ป.  6 รตันศกึษา 25 177
11131 เด็กหญิง วรญัญา ชแูกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
11134 เด็กหญิง รนิรดา จนัทรอ์ดุม ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
10834 เด็กหญิง พชัรพร ชอบท ากิจ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
10910 เด็กชาย อภิณตัิ ววิฒันว์ฒิุวงศ์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 25 177
11034 เด็กหญิง ภทัรวดี ชมูณี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
10672 เด็กชาย ชีพชนก สขุสม ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
11109 เด็กหญิง ปภาวรนิท์ ผิวมนญู ป.  6 มนตห์ทยั 25 177
10164 เด็กหญิง จิรสัยา จิตรรกัษ์ ป.  4 รตันศกึษา 25 177
11107 เด็กหญิง ณฐัณิชา สมยาโรณ ป.  6 บา้นหนองหวา้ (ชมายนกุลู) 25 177
10277 เด็กหญิง อรณิชา มะลทิอง ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10688 เด็กชาย พิภู ไสยฉิม ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 25 177
10154 เด็กหญิง กญัญาพชัร รกัษาแกว้ ป.  4 รตันศกึษา 25 177
10705 เด็กหญิง รตันวรี ์ พลูเอียด ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
11288 เด็กชาย คณิศร ชพิูศาล ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
10180 เด็กหญิง กญัชพร ชดูวงจนัทร์ ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10232 เด็กหญิง ภควรรณ ไชยหนู ป.  5 ตนัติวตัร 25 177
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10517 เด็กหญิง ณิราลกัษณ์ บญุใส ป.  6 รตันศกึษา 25 177
10980 เด็กชาย ณฐัพงศ์ เรอืงชรกัษ์ ป.  6 เสมาเมือง 25 177
11135 เด็กหญิง จิราดา เพชรรตัน์ ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
10609 เด็กหญิง อญัชิสา ทินกร ป.  6 รตันศกึษา 25 177
10709 เด็กชาย ธนวฒัน์ บญุสวุรรณ์ ป.  6 วดันาหมอบญุ 25 177
10993 เด็กชาย เปรมชณณั สนิเธาว์ ป.  6 รตันศกึษา 25 177
10605 เด็กหญิง ชนานนัท์ ชมุหนู ป.  6 ดรุณศกึษา 25 177
11183 เด็กหญิง รชานชุ รกัษศ์รทีอง ป.  6 รตันศกึษา 25 177
10247 เด็กหญิง มขุลดารตัน์ ช  านาญกิจ ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10510 เด็กหญิง ปภาวรนิท์ นวลลอย ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
10660 เด็กชาย ปณวศั ศิรริกัษ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
11124 เด็กชาย ศภุณฐั ทองใหญ่ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 25 177
10327 เด็กหญิง สริาวรรณ เจรญิพงษ์ ป.  5 รตันศกึษา 25 177
11097 เด็กหญิง พิชญา ศรนีวลปาน ป.  6 วดัล  านาว 25 177
10907 เด็กหญิง ศภุิสรา เพชรทอง ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
11222 เด็กหญิง ณิชนนัทน์ เงินศรี ป.  6 เสรมิปัญญา 25 177
11121 เด็กหญิง มลฤดี รกับรรจง ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 25 177
11029 เด็กหญิง ทกัษอร รา่งเลก็ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 25 177
10502 เด็กหญิง วรชัยา อินทนี ป.  6 วดักะโสม 25 177
10766 เด็กชาย ศิรมิงคล บม่เกลีย้ง ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 25 177
10512 เด็กหญิง ธมลวรรณ พิทกัษ์ ป.  6 หนองศรจีนัทร ์ 25 177
10531 เด็กชาย นาถวฒัน์ นุย้พัว้ ป.  6 ตนัติวตัร 25 177
10994 เด็กชาย สวุจิกัขณ์ เพชรศรเีงิน ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 25 177
10253 เด็กหญิง พชัรวรี กลบักลั่น ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10580 เด็กชาย กฤชณทั ทบัหลา้ ป.  6 เจรญิวทิยา 25 177
10878 เด็กหญิง ณฐัธยาน์ อานนัตพงศ์ ป.  6 เจรญิวทิย์ 25 177
10422 เด็กชาย กษิเดศ ศิวฒันภ์ากรณ์ ป.  5 รตันศกึษา 25 177
10402 เด็กหญิง อจันิราพรรณ พดัสง ป.  5 บา้นวงัเตา่ 25 177
10394 เด็กชาย สวุจิกัขณ์ พลรฐัธนาสทิธ์ ป.  5 รตันศกึษา 24 224
10991 เด็กชาย บลุเสฏฐ์ พวงศรพีงศ์ ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
10467 เด็กหญิง ชนิดาภา จรติงาม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 24 224
10979 เด็กชาย ธนกฤษ ผิวนวล ป.  6 รตันศกึษา 24 224
10336 เด็กชาย ชยพล อินทนู ป.  5 รตันศกึษา 24 224
10791 เด็กชาย ธนชั บญุสทิธ์ิ ป.  6 รตันศกึษา 24 224
10950 เด็กหญิง ปรมิสรุยิา มีดว้ง ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 24 224
10511 เด็กชาย ศรรวรศิ อ่อนแกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
10454 เด็กชาย พชร ประพฤติชอบ ป.  6 อดุมปัญญาจารย์ 24 224
10477 เด็กหญิง ปภณัฑิรา ปลอ่งบรรจง ป.  6 เจรญิวทิย์ 24 224
10779 เด็กหญิง ปณุณมาส รตันทวี ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
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10189 เด็กชาย ชญานนท์ ก่ิงแกว้ ป.  5 ตนัติวตัร 24 224
10204 เด็กหญิง เปมิกา รตันพนัธุ์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 24 224
10485 เด็กหญิง ดลวรชัญ์ ศิรศิกัดิว์ฒันา ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
10667 เด็กหญิง อินธิรา อกัษรน า ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 24 224
11098 เด็กชาย ศิรมากรณ์ แผน่ทอง ป.  6 บา้นไสยงูปัก 24 224
10587 เด็กหญิง กลุนาถ นพรตัน์ ป.  6 ดรุณศกึษา 24 224
10529 เด็กหญิง ปวณีล์ดา เพ็งหนู ป.  6 เสรมิปัญญา 24 224
10380 เด็กหญิง พิชชาอร นุ่นจุย้ ป.  5 รตันศกึษา 24 224
11257 เด็กหญิง พิมพว์นีสั จนัทรข์าว ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
10916 เด็กหญิง กานตร์วี เกตแุกว้ ป.  6 สงัวาลยว์ทิ7 24 224
10483 เด็กหญิง พทัธนนัท์ ครา้มอ ่า ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
10702 เด็กหญิง เปรมณิชา ชว่ยกลบั ป.  6 อนบุาลรษัฎา 24 224
10973 เด็กชาย สรวชิญ์ อินทรท์อง ป.  6 ตนัติวตัร 24 224
11044 เด็กชาย ปลุวชัร ภาวไิล ป.  6 รตันศกึษา 24 224
10065 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ เมืองจีน ป.  4 รตันศกึษา 24 224
10650 เด็กชาย เสฎฐวฒิุ นาคศรี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 24 224
10928 เด็กหญิง รฏัฐพิชญ์ รตันบรุี ป.  6 เสรมิปัญญา 24 224
11283 เด็กหญิง สมุลฑา สทิธิศกัดิ์ ป.  6 บา้นชะอวด 24 224
11181 เด็กหญิง กญัญาณฐั หอมหวล ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 24 224
10449 เด็กหญิง อฐัภิญญา แสงมณี ป.  6 เสรมิปัญญา 24 224
11062 เด็กชาย จิรธาดา เต็งมีศรี ป.  6 รตันศกึษา 24 224
10272 เด็กชาย กรดิธิกลุ นรุาภกัดิ์ ป.  5 ดรุณศกึษา 2 24 224
10469 เด็กหญิง ปราง เลือ่นลอย ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 24 224
10855 เด็กชาย ซีวคิ ศรรีะษา ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 24 224
10737 เด็กชาย ยคุลธร รกัษาแกว้ ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 24 224
10573 เด็กหญิง ณิชารยี ์ จิตรตรา ป.  6 วดัโคกเลยีบ 24 224
10690 เด็กหญิง ฐิติมา ธนาวฒิุ ป.  6 เจรญิวยัวทิยา 24 224
10310 เด็กหญิง สปุรญิญา กศุลสขุ ป.  5 ดรุณศกึษา2 24 224
10924 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา ขวญัคีรี ป.  6 บา้นหนองคลา้ 24 224
10937 เด็กหญิง สภุสัสร สขุเสน ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 24 224
10283 เด็กชาย กิตติพิชญ์ พดัศรเีรอืง ป.  5 รตันศกึษา 24 224
11189 เด็กชาย สกลุวฒัน์ สทิธิการ ป.  6 วดัจนัดี 24 224
10853 เด็กหญิง ดารารตัน์ มาลาเวช ป.  6 กาญจนศกึษาพฒันาการ 24 224
11152 เด็กชาย พรพวชิญ์ สวสัดิพนัธ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 24 224
10314 เด็กหญิง เนยาวี เทพพิทกัษ์ ป.  5 รตันศกึษา 24 224
11178 เด็กชาย ณฐัวนิท์ จอมเกตุ ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
11049 เด็กหญิง มนสันนัท์ องัศวุริยิะ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10627 เด็กหญิง อกัษราภคั พนาลี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
10576 เด็กหญิง ณฐัณิชา วรนิทรอ์ดุมสขุ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
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10654 เด็กชาย นิธิเมธี ชแูสง ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10974 เด็กชาย กิตติกะวนิ พนัธศ์กัดิ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
10773 เด็กชาย เอกกฤต เชิงสมอ ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
10986 เด็กหญิง จฑุามาศ บวัเนีย้ว ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 23 270
10761 เด็กหญิง วารศิา มะศิริ ป.  6 เเสงทองวทิยานสุรณ์ 23 270
10770 เด็กหญิง อรชัพร ไกรนอ้ย ป.  6 อนบุาลล าทบั 23 270
10565 เด็กหญิง สตัตบงกช รุง่เมือง ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10733 เด็กหญิง จิดาภา ทวรีตัน์ ป.  6 ดรุณศกึษา2 23 270
10115 เด็กหญิง ภคพร พนาลี ป.  4 รตันะศกึษา 23 270
10649 เด็กหญิง วรสิรา โสพรรณรตัน์ ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
11165 เด็กหญิง ธวลักร พิเคราะห์ ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
10153 เด็กหญิง กลุสิรา จินดาลกัษณ์ ป.  4 รตันศกึษา 23 270
10459 เด็กชาย อรยิธ์ัช ชกูร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
11155 เด็กชาย ธนกฤต เตือนวรีะเดช ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10209 เด็กหญิง ณฐัฏนิชา เพ็งจนัทร ์ ป.  5 เสรมิปัญญา 23 270
10615 เด็กหญิง ศศิวมิล ไชยคชบาล ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
10795 เด็กหญิง ธีรศิรา ธิรางคร์ตัน์ ป.  6 เสรมิปัญญา 23 270
10967 เด็กหญิง สมศรี เมืองประทบั ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
10606 เด็กหญิง เณศรา ประพฤติชอบ ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
10491 เด็กหญิง ธนชัชา ประดิษฐสวุรรณ์ ป.  6 วดักะโสม 23 270
10532 เด็กหญิง ปรยิากร อษัฎรกาญจน์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 23 270
11083 เด็กหญิง รวภิา สวุรรณโณ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
11108 เด็กหญิง ฐิติภทัร รตันบรุี ป.  6 มนตห์ทยั 23 270
10756 เด็กชาย กิตติภทัร เมรุลตัร ์ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 23 270
11033 เด็กหญิง ภทัรวดี ชสูงคราม ป.  6 ดรุณศกึษา 23 270
11057 เด็กชาย แทนคณุ สง่แสงรตัน์ ป.  6 กาญจนศกึษา 23 270
11064 เด็กชาย ศภุณฐั วเิศษอกัษร ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10252 เด็กชาย กิตติธัช ไชยฤกษ์ ป.  5 อนบุาลไกรแกว้ 23 270
10468 เด็กชาย ณฐัภทัร มฏัฐาพนัธ์ ป.  6 เจรญิวทิย์ 23 270
11266 เด็กหญิง กญัญานฐั ชทูิพย์ ป.  6 วดัควรสมบรูณ์ 23 270
11203 เด็กหญิง ณฐัณิชา สาระพางค์ ป.  6 ดรุณศกึษา 23 270
10875 เด็กหญิง กรวรรณ สวสัดิสาร ป.  6 รตันศกึษา 23 270
11066 เด็กหญิง ณกญัญา เเกว้เเกมจนัทร์ ป.  6 บา้นควนล าภู 23 270
10144 เด็กชาย ธัญนนท์ ศรทีองเพิง ป.  4 รตันศกึษา 23 270
10553 เด็กหญิง อนญัญา พรหมดนตรี ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10266 เด็กชาย นรวชิญ์ รตันพนัธ์ ป.  5 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 23 270
10455 เด็กชาย ธนพฒัน์ ศรสีวุรรณ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10976 เด็กหญิง สพิุชญา พาชีรกัษ์ ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 23 270
10282 เด็กหญิง ณฐัชยา ชไูชยยงั ป.  5 ดรุณศกึษา 23 270
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10440 เด็กหญิง ลภสัรดา สกุแทน ป.  5 รตันศกึษา 23 270
10308 เด็กหญิง อรสิรา ค าคง ป.  5 ตนัติวตัร 23 270
10912 เด็กชาย ธนวนิท์ เชยบวัแกว้ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10990 เด็กชาย วณัณวุรรธน์ ชนะศกัดิ์ ป.  6 ดรุณศกึษา 2 23 270
10992 เด็กหญิง วรกมล บวัขวญั ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 23 270
10852 เด็กหญิง ปพิชญา อิทรเ์พ็ญ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10939 เด็กหญิง ศรุตยา ศรสีวสัดิ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
10957 เด็กหญิง รุจิษยา ฤทธ์ิมาก ป.  6 ไพบลูยว์ทิยา 23 270
11011 เด็กชาย สริมิงคล จนัทรแ์สง ป.  6 ตนัติวตัร 23 270
10410 เด็กหญิง บศุกล หิรญัสขุ ป.  5 นาหมอบญุ 23 270
10963 เด็กหญิง ณฏัฐธิดา ยิม้นอ้ย ป.  6 ดรุณศกึษา2 23 270
10798 เด็กหญิง เพ็ญรดี สทิธิศกัดิ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 23 270
11078 เด็กหญิง ณิชานนัท์ บญุจนัทร์ ป.  6 วทิยานเุคราะห์ 23 270
10901 เด็กชาย พิทยตุม์ เลขะพาศ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
10805 เด็กชาย รามิน อินทรสวุรรณ ป.  6 รตันศกึษา 23 270
11094 เด็กหญิง เข็มทอง ชว่ยพระบาท ป.  6 องคก์ารสวนยาง 2 23 270
10300 เด็กหญิง ปรญิาภรณ์ รกัประทมุ ป.  5 ดรุณศกึษา2 23 270
10198 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ รกัษาแกว้ ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10767 เด็กชาย ภดูิศ ชสูขุ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10548 เด็กหญิง จิดาภา จนัทรอิ์น ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10227 เด็กหญิง ณิชา ลิม่อภิชาต ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10471 เด็กชาย ณฐพชัร บญุที่สดุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 22 330
11201 เด็กหญิง พิชชานชุ พลจนัทร์ ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10833 เด็กหญิง พิชญาภา พลปัฐพี ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11105 เด็กหญิง ปวชิญาดา ชยัรตัน์ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 22 330
10317 เด็กหญิง มกุอนัดา ชเูกิด ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10173 เด็กชาย ศิราชชั ศิรแิกว้ ป.  4 รตันศกึษา 22 330
10460 เด็กชาย ธรรศ ผกากรอง ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10681 เด็กชาย พชร ประมวล ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10755 เด็กชาย ธีรเทพ มณีฉาย ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
11145 เด็กหญิง ชลนิทรา ชสูทิธ์ิ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11252 เด็กชาย ธนวฒัน์ ดิสระ ป.  6 ดรุณศกึษา 22 330
11254 เด็กหญิง ป่ินมณี เกลีย้งชว่ย ป.  6 ดรุณศกึษา 22 330
10908 เด็กหญิง อภิชญา หมวดเมือง ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11211 เด็กชาย กิตติกวนิ เพ็ชรศ์รี ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 22 330
10656 เด็กหญิง ภควรรณ ภู่ดอก ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11082 เด็กชาย ชยัภทัร ไชยศร ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10287 เด็กชาย ธนญัชกร พดูเพราะ ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10263 เด็กหญิง ณฏัฐ์นรนิทร ์ เพชรชนะ ป.  5 รตันศกึษา 22 330
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10462 เด็กชาย เตชินท์ คงไพทรูย์ ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10776 เด็กหญิง ญาณิศา แซล่ิง่ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10955 เด็กหญิง วรพิชา นุ่นสวุรรณ ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10067 เด็กหญิง สตุาภทัร หอมเกตุ ป.  4 รตันศกึษา 22 330
10524 เด็กหญิง ศภุธวดี เดชรกัษา ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11086 เด็กชาย เตชินท์ พรหมแสง ป.  6 รตันะศกึษา 22 330
10200 เด็กชาย ตฤณภทัร เมืองไทย ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 22 330
10465 เด็กหญิง สวุชิาดา ถาวรสาร ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 22 330
10806 เด็กชาย สรวชิญ์ โชติกะ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 22 330
11140 เด็กชาย ธนภทัร ชนะสขุ ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
11269 เด็กหญิง ฐิตาพร คงชู ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา 22 330
10704 เด็กหญิง กชพร ศรเีปารยะ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10750 เด็กหญิง พรปวณี์ ชว่ยเกิด ป.  6 บา้นบอ่มอง 22 330
10873 เด็กชาย คมนป์รชัญ์ ชชูว่ย ป.  6 ดรุณศกึษา 2 22 330
10904 เด็กหญิง พิชญา แกว้บญุทอง ป.  6 บา้นคลองกยุ 22 330
10811 เด็กหญิง ณฐัธิดา ถนอมเมือง ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10946 เด็กหญิง ขวญัชนก แกว้ชนะ ป.  6 ตนัติวตัร 22 330
10324 เด็กหญิง กานตพิ์ชชา พลจรสั ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10139 เด็กหญิง สริริตันา หอมประสทิธ์ิ ป.  6 เสรมิปัญญา 22 330
10998 เด็กหญิง พิชญาภา พฤกษกล ามาศ ป.  6 บา้นสระนางมโนราห์ 22 330
11170 เด็กชาย อติเทพ วงศเ์มฆ ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 22 330
10166 เด็กหญิง วภิาวนีิย์ แสงมณีโชติ ป.  4 ตนัติวตัร 22 330
10592 เด็กหญิง สกุญัญา รตันพนัธ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 22 330
10831 เด็กชาย ภมิูพฒัน์ เทพรตัน์ ป.  6 บา้นคลองขดุ 22 330
10978 เด็กหญิง หฤทยั ค าเเหง ป.  6 อนบุาลรษัฎา 22 330
11045 เด็กหญิง ปิยะดา รามณี ป.  6 ดรุณศกึษา 2 22 330
11102 เด็กหญิง ปภสัรา ชมุคง ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 22 330
10821 เด็กหญิง สพิุชชา แกว้ชนะ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11199 เด็กชาย ภานพุงศ์ แผน่ศิลา ป.  6 วทิายานเุคาระห์ 22 330
11249 เด็กหญิง ณีรนชุ แกว้แท้ ป.  6 วทิยานเุคราะห์ 22 330
10128 เด็กหญิง ธัชกร แกว้บญุทอง ป.  4 เทศบาลวดัเสมาเมือง 22 330
10208 เด็กหญิง ณิชกานต์ ค  าแหง ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10217 เด็กหญิง ณฐักฤตา ยอดแกว้ ป.  5 รตันศกึษา 22 330
10642 เด็กหญิง นทัธนนัท์ เสนาสนะ ป.  6 รตันศกึษา 22 330
11244 เด็กหญิง ณฐัติกานต์ ขนนุอ่อน ป.  6 บา้นบนควน 22 330
11138 เด็กชาย ภาณพุงศ์ กญัญาเขียว ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 22 330
11100 เด็กหญิง พรนภสั มั่นคง ป.  6 ชยัชมุพล 22 330
10073 เด็กหญิง ไอลดา จิตนิวรณ์ ป.  4 วดัเขากลาย 22 330
10665 เด็กหญิง ศภุธิดา ส าลแีกว้ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 22 330
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10763 เด็กชาย ฤทธิรงค์ ศรสีขุใส ป.  6 รตันศกึษา 22 330
10521 เด็กชาย กฤษณพล ก าจร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 22 330
10614 เด็กหญิง จิรชัญา แก่นจนัทร์ ป.  6 ชมุชนบา้นปากเสยีว 22 330
10461 เด็กชาย กรภทัร ์ สงสวสัดิ์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 21 394
11008 เด็กหญิง กญัญณฐัท์ จารุภมิู ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10659 เด็กหญิง นิชากร ทองพฒัน์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
11168 เด็กชาย ธนกานต์ พรหมดวง ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10412 เด็กหญิง เพชรดา แซล่ิม้ ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10999 เด็กหญิง ณิชาภทัร คงจนัทร์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
11050 เด็กชาย กิตติกวนิ เจรญิผล ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10658 เด็กหญิง ปาลติา แซแ่ดง ป.  6 รตันศกึษา 21 394
11063 เด็กหญิง บณัฑิตา นกุลูกิจ ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10859 เด็กชาย ทาวชิญ์ ชยัฤกษ์ ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 21 394
10618 เด็กหญิง ภคภทัร อนพุนัธ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10772 เด็กชาย ภทัรธร ชว่ยทองสขุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
11225 เด็กชาย ณฐพงศ์ อิทธคาม ป.  6 ดรุณศกึษา 21 394
10361 เด็กหญิง นพสัวรรณ ชว่ยเกือ้ ป.  5 บา้นชะอวด 21 394
10926 เด็กชาย นพวชิญ์ บญุถนอม ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 21 394
11296 เด็กหญิง จิรประภา ทรงสง่า ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10448 เด็กชาย ชญพฒัน์ ชนาชน ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 21 394
10701 เด็กหญิง กลุภรณ์ รกัษศ์รทีอง ป.  6 เทศวดัชยัชมุพล 21 394
10271 เด็กชาย ปชาภทัร ์ แก่นเมือง ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10652 เด็กชาย เจตนิพิฐ อนัประสทิธ์ิ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10735 เด็กหญิง กญัญาพชัร นุ่นเศษ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
11277 เด็กหญิง ฟา้ใส สวุรรณรกัษา ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา 21 394
10228 เด็กชาย จิตติพฒัน์ ใบเจรญิ ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10585 เด็กหญิง ณฐัณิชา ชไูชย ป.  6 บา้นสระนางมโนราห์ 21 394
10619 เด็กหญิง เสารว์ลนิ สงัขส์วุรรณ ป.  6 วดัโคกเลยีบ 21 394
10292 เด็กชาย ปัญญาพงศ์ รุง่บรรณพนัธุ์ ป.  5 รตันศกึษา 21 394
11075 เด็กหญิง นนัธิดา พนารกัษ์ ป.  6 ไพบลูยว์ทิยา 21 394
10155 เด็กหญิง ณฐัณิชา จนัทรช์ู ป.  4 รตันศกึษา 21 394
10997 เด็กหญิง เมธปรยีา บวักรด ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10632 เด็กหญิง ปทิตตา สธุาทิพย์ ป.  6 รตันศกึษา 21 394
11208 เด็กชาย ธนสาร ยารงัษี ป.  6 วดัสมควร 21 394
10732 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ บญุทอง ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10981 เด็กชาย พิทกัษภ์มิู ชดูวงจนัทร์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชดุพล 21 394
10736 เด็กชาย คณุานนต์ สงัขแ์กว้ ป.  6 ดรุณศกึษา 21 394
10009 เด็กหญิง พลอยชมพู ปานพรหมมินทร์ ป.  4 รตันศกึษา 21 394
11040 เด็กหญิง ธัญชนก แกว้ปาน ป.  6 เเสงทองวทิยานสุรณ์ 21 394
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10264 เด็กหญิง กวนิธิดา จิตรอกัษร ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10060 เด็กชาย กนัตพงศ์ ช  านาญกิจ ป.  5 บา้นวงัใส 21 394
10487 เด็กหญิง สริวิมิล รตันบรุี ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 21 394
10541 เด็กชาย ภคูณิน ปรุงแกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10941 เด็กหญิง ปัณฑิตา บญุทรง ป.  6 หนา้เขา 21 394
10123 เด็กชาย นรวชิญ์ แซต่ั๊ง ป.  4 รตันศกึษา 21 394
10661 เด็กหญิง กรวรรณ พรหมสขุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10891 เด็กหญิง ธิดารตัน์ รกัธรรม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10429 เด็กชาย ภมิูพฒัน์ ไชยศร ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10906 เด็กหญิง มณฑธ์นทั ทองทบั ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
11043 เด็กหญิง ธีระนาฎ วรีะปัญญาพล ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
11224 เด็กหญิง พิมพข์วญั จงจิตร ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 21 394
10625 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ประพฤติชอบ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10626 เด็กหญิง ณิชาพชัร อนวุฒัน์ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10938 เด็กชาย นราภทัร ณ สวุรรณ์ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10339 เด็กชาย จอมทพั ละอองทอง ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10644 เด็กชาย ภทัรกฤต เพ็ชรแกว้ ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 21 394
10752 เด็กหญิง ณฎัฐณิชา รตันพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10342 เด็กหญิง ณฐัวรรณ ชว่ยเกิด ป.  5 บา้นวงัยาว 21 394
10790 เด็กชาย เรอืงศิษฐ์ วพิลชยั ป.  6 รตันศกึษา 21 394
11193 เด็กชาย พีรพฒัน์ แกว้เซง่ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10210 เด็กหญิง ปญุญิศา รกัษศ์รทีอง ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10480 เด็กหญิง พรประภสัสร์ พรหมเอียด ป.  6 ดรุณศกึษา 21 394
11016 เด็กหญิง บษุบา เพ็ชรเเกว้ ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 21 394
11079 เด็กชาย สนุทรนิทร ์ รอดทองอยู่ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10010 เด็กหญิง พิชญากร เพชรเรอืนทอง ป.  6 วดัทุ่งสา้น 21 394
10201 เด็กหญิง กรรวภิา รกัษาสตัย์ ป.  5 วดักา้งปลา 21 394
11093 เด็กชาย วฒันพงศ์ รตันพนัธ์ ป.  6 เสรมิปัญญา 21 394
10624 เด็กหญิง ชลณิชา เชยบวัแกว้ ป.  6 ดรุณศกึษา 21 394
10915 เด็กหญิง รุจิฎา จีนจนัทร์ ป.  6 สงัวาลยว์ทิ7 21 394
10498 เด็กหญิง อรสิา ชนีมาส ป.  6 วดักะโสม 21 394
10508 เด็กหญิง กานตธิ์ดา หนสูมแกว้ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 21 394
10760 เด็กหญิง บนัณดา เครอืจนัทร ์ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10835 เด็กหญิง ธิดารตัน์ หนแูกว้ ป.  6 รตันศกึษา 21 394
10281 เด็กชาย ขาลทิตย์ ชมุแกว้ ป.  5 บา้นคลองขดุ 21 394
10119 เด็กหญิง กลุสิรา แทบทบั ป.  4 บา้นบางเหรยีง 21 394
11136 เด็กหญิง อภิษฐา บญุชู ป.  6 วดัพิศาลนฤมิตร 21 394
11237 เด็กชาย ภรูณิฐั รตันสภุา ป.  6 เจรญิวยัวทิยา 21 394
10249 เด็กชาย กิตติศกัดิ์ โมสกิานนท์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
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11206 เด็กชาย ธนธร แกว้บญุทอง ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 21 394
10566 เด็กหญิง ปัณณธร รอดจนัทร์ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
11175 เด็กหญิง สธิุสา ชนะคช ป.  6 วดัล  านาว 21 394
10326 เด็กหญิง รติภทัร ภมิูไชยา ป.  5 ดรุณศกึษา2 21 394
10417 เด็กชาย ปวณีก์ร รายระยบั ป.  5 ตนัติวตัร 21 394
11147 เด็กหญิง พชรมน ธาตดุีศิรสิกลุ ป.  6 ตนัติวตัร 21 394
10389 เด็กหญิง ณฎัฐธิดา ไทยสขุกอง ป.  5 วดัล  านาว 21 394
10687 เด็กชาย ปารณวชั ทองอรา่ม ป.  6 วทิยานเุคราะห์ 21 394
10700 เด็กชาย ธีรภทัร สขุชมุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 21 394
10863 เด็กหญิง พิมพล์ภสั ศรอิีนทร์ ป.  6 วดัจนัดี 21 394
10434 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ เง่าเกีย้ว ป.  5 รตันศกึษา 21 394
10334 เด็กหญิง วรวลญัช์ ภู่พงศเ์พ็ชร ป.  5 รตันศกึษา 20 480
10668 เด็กหญิง ศภุาพิชญ์ ปาณะศรี ป.  6 รตันศกึษา 20 480
10526 เด็กหญิง ธีรกานต์ ชว่ยเนิน ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10620 เด็กหญิง กชพรรณ สงัขท์อง ป.  6 ตนัติวตัร 20 480
10896 เด็กชาย สรุยทุธ์ สทิธิศกัดิ์ ป.  6 รตันศกึษา 20 480
10871 เด็กชาย เมธิน ทองเลีย่มนาค ป.  6 รตันศกึษา 20 480
11041 เด็กหญิง พทุธรกัษ์ โสมแกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 20 480
11263 เด็กหญิง ภชสร ตรไีวย ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
11267 เด็กหญิง จนัทิมา ศรสีขุใส ป.  6 บา้นชะอวด 20 480
10558 เด็กหญิง ธัญปัฐน์ วรีพฒันป์วนั ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10344 เด็กหญิง พิมพช์นก บญุทรง ป.  5 ตนัติวตัร 20 480
10771 เด็กหญิง ชนตันนัท์ ทองแสงแกว้ ป.  6 รตันศกึษา 20 480
10708 เด็กชาย เมธาสทิธ์ิ ผอ่งแผว้ ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 20 480
11250 เด็กหญิง คณสันนัท์ ภารนนัต์ ป.  6 ปาลกิาวทิยานสุรณ์ 20 480
10599 เด็กหญิง นลนีิ ทบัทอง ป.  6 ตนัติวตัร 20 480
11027 เด็กหญิง วณสัณญั หนรูงิ ป.  6 เสรมิปัญญา 20 480
11218 เด็กชาย จิรภทัร สงัขช์ู ป.  6 ราษฏรป์ระชาอทุิศ 20 480
10162 เด็กหญิง ปัญชลกิา คงหอม ป.  4 บา้นเกาะยวน 20 480
10504 เด็กหญิง ณฏัฐธิดา สขุสม ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 20 480
10965 เด็กหญิง ศศุรภทัร รตันกระจา่ง ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 20 480
11123 เด็กชาย สณัหณฐั จูฉิ้ม้ ป.  6 รตันศกึษา 20 480
10640 เด็กชาย ธาดาพงศ์ วงับญุคง ป.  6 ดรุณศกึษา 2 20 480
11282 เด็กหญิง อรนลนิ สวา่งจนัทร ์ ป.  6 บา้นชะอวด 20 480
10786 เด็กหญิง อภิชญา ชนะฤทธ์ิ ป.  6 ไพบลูยว์ทิยา 20 480
10395 เด็กหญิง อรกมล สดุชู ป.  5 วดัล  านาว 20 480
10415 เด็กชาย พฤกษ์ สนุทรนนท์ ป.  5 รตันศกึษา 20 480
10518 เด็กหญิง วรญัญา สองสี ป.  6 วดัหนา้เขา 20 480
10506 เด็กหญิง ณฐัณิชา สวนกลู ป.  6 เจรญิวทิย์ 20 480
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11091 เด็กหญิง ธนกร บญุประเสรฐิ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10505 เด็กชาย ธีรธ์วสั ทองแท้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
11176 เด็กชาย ภาสกร เรอืนแกว้ ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 20 480
10717 เด็กหญิง วมิลสริิ มีบวั ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 20 480
10922 เด็กหญิง พิมพว์ภิา จนัทรพิ์บลูย์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10983 เด็กหญิง อรสิรา ทองพนัธ์ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 20 480
10062 เด็กหญิง ลติา ศรสีรธัญ ป.  4 รตันศกึษา 20 480
10129 เด็กหญิง วนัใหม่ จินดาวงศ์ ป.  4 ตนัติวตัร 20 480
10373 เด็กหญิง รุจาภา หนใูนน า้ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10784 เด็กหญิง ศิรลิกัษณ์ จรติงาม ป.  6 บา้นบอ่มอง 20 480
11299 เด็กหญิง จรรยก์มล บญุอินทร์ ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 20 480
10330 เด็กชาย กณัฑพงศ์ รอดด า ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10033 เด็กหญิง กวนิตรา หมวดชนะ ป.  4 เจิรญวทิย์ 20 480
10607 เด็กชาย ธนภมิู พระววิงค์ ป.  6 บา้นเกาะขวญั 20 480
11021 เด็กชาย ภรูนิท์ ไวยรตัน์ ป.  6 ตนัติวตัร 20 480
11096 เด็กหญิง พีรดา ศรสีขุใส ป.  6 บา้นคลองเสาเหนือ 20 480
10388 เด็กหญิง ญาณิศา ไทยยงั ป.  5 บา้นหนองหวา้ (ชมายนกุลู) 20 480
10494 เด็กหญิง เบญจวรรณ ไชยศร ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 20 480
10579 เด็กหญิง ปนดัดา ใจกระจา่ง ป.  6 รตันศกึษา 20 480
11228 เด็กชาย พิสษิฐ์ มีลาภ ป.  6 ดรุณศกึษา 20 480
10163 เด็กหญิง สธุารส ทพัเมือง ป.  4 วดัพระมหาธาตุ 20 480
10185 เด็กหญิง รุง่รวนิ รกัปลอดภยั ป.  5 ตนัติวตัร 20 480
10246 เด็กชาย เสฎฐวฒิุ มสูกิะ ป.  5 รตันศกึษา 20 480
11111 เด็กหญิง เพ็ญพิมล แกว้ตาทิพย์ ป.  6 บา้นไสยาสน์ 20 480
10034 เด็กหญิง กญัญาณฐั สงัขง์าม ป.  4 รตันศกึษา 20 480
11137 เด็กหญิง สรลัชนา พลนารี ป.  6 บา้นไสยาสน์ 20 480
11172 เด็กหญิง ปพิชญา คงปราณ ป.  6 เจรญิวทิย์ 20 480
10988 เด็กชาย ธรรมปพณ นาคฤทธ์ิ ป.  6 รตันศกึษา 20 480
11153 เด็กชาย กฤตภพ เตือนวรีะเดช ป.  6 รตันศกึษา 20 480
11291 เด็กชาย สริวชิญ์ สงิหข์จดั ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา 20 480
10882 เด็กหญิง กรกฏชกร วรตนัติ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 20 480
10883 เด็กหญิง ณฏัฐธิดา ฟา้คุม้ ป.  6 กาญจนศกึษาพฒันาการ 20 480
10284 เด็กหญิง ปภาวรนิทร ์ รกัษาสตัย์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
10534 เด็กหญิง พิชญาวี ใจหาญ ป.  6 เทศบาลบา้นนาเหนือ 20 480
10985 เด็กชาย พฒิุพงศ์ ยมมา ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 20 480
11255 เด็กชาย ณฐัพล พลอยดีสอี่อน ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 20 480
10533 เด็กชาย ธนาเทพ จนัทวงศ์ ป.  6 บา้นไสสา้น 20 480
10902 เด็กหญิง ศภุิสรา นกหนู ป.  6 รตันศกึษา 20 480
11180 เด็กชาย วทิวสั นนทฤทธ์ิ ป.  6 วดัพระมหาธาตุ 20 480
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10464 เด็กหญิง อรสิรา นุ่มนวล ป.  6 วดัเมืองใหม่ 20 480
10325 เด็กหญิง ศศิวมิล ทองวล ป.  5 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 20 480
11270 เด็กชาย ธนพงศ์ เพชรแดง ป.  6 บา้นชะอวด 20 480
11141 เด็กหญิง ฐิตาภธัร ์ มณีฉาย ป.  6 บา้นหนองหวา้ 20 480
10525 เด็กหญิง ธนญัชนก พลเดช ป.  6 อนบุาลล าทบั 20 480
10860 เด็กชาย ธนทรพัย์ รกัษาชล ป.  6 ดรุณศกึษา2 19 552
10273 เด็กหญิง ปาณิสรา มณีฉาย ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10178 เด็กหญิง สศุรณัย์ สขุสงวน ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10934 เด็กหญิง ธนญัญา สพุรรณ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10577 เด็กหญิง ทตัทิชา มากเพ็ง ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10729 เด็กชาย ธนกฤต ละอองทอง ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
11200 เด็กชาย กลุธวชั กลุบรูณ์ ป.  6 ดรุณศกึษา 19 552
11210 เด็กชาย ธัชพล ชมุพงศ์ ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 19 552
10262 เด็กหญิง ศศิวมิล เผือกสม ป.  5 มนตห์ทยั 19 552
10641 เด็กชาย สงกรานต์ ทองค า ป.  6 ดรุณศกึษา 19 552
11213 เด็กชาย นคร เกิดศรี ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 19 552
10182 เด็กชาย ธนกฤต สขุหวาน ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10447 เด็กชาย พีรศกัดิ์ อกัษรน า ป.  5 ตนัติวตัร 19 552
10949 เด็กชาย เนติภมิู เหมทานนท์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 19 552
10428 เด็กชาย สทิธิคณุ ศรขีวญัแกว้ ป.  5 ตนัติวตัร 19 552
10488 เด็กชาย ธรรมปพน ปานพรหมมินทร์ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10158 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ วงับญุคง ป.  6 ดรุณศกึษา 2 19 552
11221 เด็กชาย เขตณคร ก าลงัเกือ้ ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
10375 เด็กชาย ณฐันนท์ กรดเสอื ป.  5 ตนัติวตัร 19 552
10674 เด็กหญิง กวนิทิพย์ แจง้สวา่ง ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 19 552
10819 เด็กหญิง ธัญลกัษณ์ จิรภทัรพิพฒัน์ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชะมายนกุลู) 19 552
10872 เด็กหญิง บษุราคมั ทองทิพย์ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10220 เด็กหญิง กานตรตัน์ พลอยกระจา่ง ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10538 เด็กหญิง ณฐัรนีิย์ รกัษาสตัย์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 19 552
10570 เด็กชาย เดชสทิธ์ิ รกัษศ์รทีอง ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10694 เด็กหญิง วภิาพร จินดาวงค์ ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
10958 เด็กหญิง ธนพร ศิลปวฒันวงศ์ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10028 เด็กชาย ทวลีาภ คงสงค์ ป.  4 บา้นนาเขา 19 552
11293 เด็กชาย ฟารเ์รส ชว่ยเพ็ง ป.  6 อนบุาลพทัลงุ 19 552
10657 เด็กชาย สริวชิญ์ ไตรรตัน์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10933 เด็กชาย พีรพฒัน์ เพชรสีห่ม่ืน ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10090 เด็กชาย ธนภมิู คณุโลก ป.  4 รตันศกึษา 19 552
10384 เด็กชาย ศรรวรศิ ปณุกบตุร ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10774 เด็กชาย ณรงคศ์กัดิ์ ชรูกัษ์ ป.  6 อนบุาลล าทบั 19 552
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10972 เด็กหญิง กมลชนก วฒิุศกัดิ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10564 เด็กชาย ณฐพร ผาแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10984 เด็กชาย กฤตเมธ ทองสนีวล ป.  6 วดักา้งปลา 19 552
10295 เด็กหญิง ปาณิสรา แสงสวา่ง ป.  5 รตันศกึษา 19 552
11112 เด็กชาย วรปรชัญ์ เย็นเอง ป.  6 บา้นไสยาสน์ 19 552
10280 เด็กหญิง ศศิกานต์ สามารถ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10364 เด็กชาย รามนั ชินวงศ์ ป.  5 เสรมิปัญญา 19 552
10425 เด็กชาย พิสษิฐ แสนเดช ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10673 เด็กชาย จิรภาส สขุอนนัต์ ป.  6 บา้นหนา้เขา 19 552
11084 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา ทองสวา่ง ป.  6 บา้นไสยาสน์ 19 552
10909 เด็กหญิง กญัญาณฐั ทองอ่อน ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
11005 เด็กชาย ภรูนิทร ์ หนทูองแดง ป.  6 สาธิตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 2 (บา้นส านกัไมเ้รยีบ) 19 552
11073 เด็กหญิง พิมพกานต์ พรหมดนตรี ป.  6 เจรญิวทิยา 19 552
10622 เด็กหญิง วรภสัสร ์ ปลอดรอด ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10840 เด็กชาย กนัตพิชญ์ อยัราคม ป.  6 วดัศิลาราย 19 552
10563 เด็กชาย ชนิธร รตันพนัธุ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10783 เด็กหญิง ภิญญาดา รกัษาสตัย์ ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
10727 เด็กหญิง อญัชิสา ศรจีนัทร ์ ป.  6 บา้นบอ่มอง 19 552
11276 เด็กหญิง ปวนัรตัน์ ติเสส ป.  6 บา้นทา่แค(วนัครู2500) 19 552
10582 เด็กชาย ธรรมจกัร หนเูกลีย้ง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10235 เด็กหญิง ปวชิญาดา ปาณะศรี ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10322 เด็กหญิง ฐิติชญา ทุ่มเกตุ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10239 เด็กหญิง ฐิรญา ใจพนัธุ์ ป.  5 ตนัติวตัร 19 552
10466 เด็กหญิง อรษิา สภุาพ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10824 เด็กหญิง ไอยดา ชว่ยเกิด ป.  6 บา้นบอ่มอง 19 552
11149 เด็กหญิง ธนญักนก ธราพร ป.  6 เจรญิวทิย์ 19 552
10664 เด็กหญิง ศศิชญา มฎัฐารกัษ์ ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
10920 เด็กหญิง กมลชนก ชวูเิชียร ป.  6 ราชประชานเุคราะห๖์ 19 552
10935 เด็กหญิง อมรรมัภา รตันพล ป.  6 เจรญิวทิย์ 19 552
10987 เด็กชาย อดิสร โปฏกะรตัน์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10187 เด็กชาย นภนต์ เทพคง ป.  5 วทิยานเุคราะห์ 19 552
10328 เด็กหญิง กวสิรา บญุนิยม ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10408 เด็กหญิง พลอยพรรณ พรหมเรอืงโชติ ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10711 เด็กชาย ตินพงษ์ มีประดิษฐ ป.  6 วดัมะนาวหวาน 19 552
10233 เด็กชาย แทนคณุ นาคถนอม ป.  5 เสรมิปัญญา 19 552
10405 เด็กหญิง ธนญัชนก ชผูดุ ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10608 เด็กชาย ตนภุทัร นาคไพจิตร ป.  6 ตนัติวตัร 19 552
11031 เด็กหญิง พาขวญั ดีกลุ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10759 เด็กชาย อาทิตย์ แกว้รกัษ์ ป.  6 ตชด. บา้นควนมีชยั 19 552
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10948 เด็กหญิง พรมนสั รตันมณี ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 19 552
10076 เด็กชาย พิชยพล คงทองแกว้ ป.  4 วดัพิศาลนฤมิต 19 552
10851 เด็กหญิง ณฎัฐธิดา สขุแกว้ ป.  6 บา้นชะอวด 19 552
11235 เด็กหญิง พรนชัชา อยุโยชกะ ป.  6 ปาลกิาวทิยานสุรณ์ 19 552
10359 เด็กชาย สริภพ ดวงมณี ป.  5 มนตห์ทยั 19 552
10655 เด็กชาย เตชสทิธ์ิ แกว้เรอืงฤทธ์ิ ป.  6 บา้นวงัใส 19 552
10850 เด็กหญิง ปานตะวนั เจนกลุสวสัดิ์ ป.  6 รตันศกึษา 19 552
10899 เด็กชาย อชิรวฒัน์ อินทรวจิิตร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10433 เด็กชาย ธัญเทพ จนัทรเ์มือง ป.  5 เสรมิปัญญา 19 552
10792 เด็กหญิง ศิรพิิชชน์าถ มคัจิตร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
11129 เด็กหญิง ปวณีน์ชุ สดุคิด ป.  6 บา้นวงัยาว 19 552
11192 เด็กหญิง กิตติภรณ์ สวุรรณกาญจน์ ป.  6 ไพบลูยว์ทิยา 19 552
11001 เด็กหญิง ณฏัฐกนัย์ วบิลูยก์มลชาติ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 19 552
10406 เด็กหญิง วรศิรา คชเวช ป.  5 รตันศกึษา 19 552
11022 เด็กหญิง พิจิตตรา บรูณะสนัติ ป.  6 วดัโคกสะทอ้น 19 552
10427 เด็กชาย ภมิูพฒัน์ ทองศรเีกตุ ป.  5 รตันศกึษา 19 552
10893 เด็กหญิง ชญาภา ยดึเหน่ียว ป.  6 บา้นหนองศรจีนัทร ์ 19 552
10594 เด็กชาย สวุจิกัขณ์ แสงวเิชียร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 19 552
10889 เด็กชาย ภทัรพฒัน์ อภิศกัดิม์นตรี ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10917 เด็กชาย ธาดากร รกักิจ ป.  6 กาญจนศกึษาพฒันาการ 18 643
10503 เด็กชาย วธิวนิท์ พนิชยากลุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10007 เด็กชาย กิตตินนัท์ ภารา ป.  4 รตันศกึษา 18 643
10315 เด็กชาย ปวเรศ เดชาชตุิปาณ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10839 เด็กหญิง จิรชัญา แซมมงคล ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10223 เด็กหญิง จิดาภา วงษว์ชัรด  ารง ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10497 เด็กหญิง อมลวรรณ อ่อนแกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 18 643
10643 เด็กหญิง พรปวณี์ โชติวงศว์ศิาล ป.  6 ตนัติวตัร 18 643
10836 เด็กหญิง ธิธารา หนปูระสทิธ์ิ ป.  6 ดรุณศกึษา 2 18 643
10520 เด็กหญิง กนกวรรณ ฐานิวฒันานนท์ ป.  6 ตนัติวตัร 18 643
10718 เด็กหญิง อญัมณี รกัษาชล ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10554 เด็กชาย ภากร เกิดยตุิธรรม ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 18 643
10549 เด็กชาย เมธาสทิธ์ิ ทองสมัฤทธ์ิ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 18 643
11190 เด็กหญิง พฒิุพร พรหมรกัษ์ ป.  6 เจรญิวทิย์ 18 643
11292 เด็กชาย ภดูิศ แกว้แกมจนัทร์ ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10499 เด็กหญิง ชณิวนนัท์ ทิพยส์ขุมุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10192 เด็กหญิง กญัญว์รา สภุาพ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
11150 เด็กหญิง เขมิกา ขวญัทอง ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 18 643
11099 เด็กหญิง ชนิสรา วงศส์วสัดิ์ ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10775 เด็กชาย ทญานน ปิยะวงศ์ ป.  6 วดัล  านาว 18 643
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10847 เด็กชาย เทพทตั จนัทวี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10900 เด็กชาย ปกรณเ์กียรติ จนัทรศ์รกีรด ป.  6 รตันศกึษา 18 643
11195 เด็กหญิง ณชัชา จนัทรช์าตรี ป.  6 สาธิตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั2 (บา้นส านกัไมเ้รยีบ) 18 643
10037 เด็กหญิง ศิรญัญา คีรเีดช ป.  4 กาญจนศกึษาพฒันาการ 18 643
10193 เด็กหญิง สภุสัสรณ์ สวสัดิสาร ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10012 เด็กหญิง สริภทัร สขุชนะ ป.  4 วทิยานเุคราะห์ 18 643
10083 เด็กหญิง ศิรนิทรตัน์ สขุอนนัต์ ป.  4 บา้นหนา้เขา 18 643
10611 เด็กหญิง ณฐัธิดา เลศิขจรศกัดิ์ ป.  6 เทวสทิธ์ิ 18 643
10689 เด็กหญิง ธนภรณ์ ชอบท ากิจ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10754 เด็กหญิง สพิุชญา ความสขุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10036 เด็กชาย เตชสทิธ์ิ เมฆเจรญิววิฒันา ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10432 เด็กชาย เจตนิพิฐ เง่าเกีย้ว ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10539 เด็กหญิง กนกวรรณ โดยถนอม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10820 เด็กหญิง ณฐัปวรีก์านต์ อกัษรน า ป.  6 ดรุณศกึษา2 18 643
11061 เด็กชาย จิรบดี เต็งมีศรี ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10107 เด็กชาย ธนกร รตันะ ป.  4 อนบุาลไกรแกว้ 18 643
11117 เด็กชาย สรายทุธ์ หนสูาย ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 18 643
10695 เด็กชาย ธีรภทัร ชโูลก ป.  6 วดัมะนาวหวาน 18 643
10696 เด็กหญิง นาถติยากร ทิมข า ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10932 เด็กหญิง การตร์วี จนัทรสาร ป.  6 วดัล  านาว 18 643
11056 เด็กหญิง จิรชัญา รตันสภุา ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 18 643
10416 เด็กหญิง วรสพุรรณญาดา หิรญัรตัน์ ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10444 เด็กหญิง ภิญญดา เดชะสรุนิทร ์ ป.  5 เทศบาลวดัศาลามีชยั 18 643
10569 เด็กชาย สนัติกรณ์ ชศูรี ป.  6 บา้นล าทบั 18 643
10646 เด็กชาย ภานพุงศ์ ภกัตรามขุ ป.  6 ตนัติวตัร 18 643
10670 เด็กชาย ธีรภทัร คงปราณ ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10876 เด็กหญิง กชกร ปราบไกรสหี์ ป.  6 วดัชยัชมุพล 18 643
10913 เด็กหญิง ธัญสนีิ พิกลุทอง ป.  6 ปาลกิาวทิยานสุรณ์ 18 643
11114 เด็กชาย อคัรวฒัน์ ศิวฒันภ์ากรณ์ ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10436 เด็กชาย ธนกร บญุประเสรฐิ ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10996 เด็กหญิง ญามลหทยั ศรเีสวตร์ ป.  6 รตันศกึษา 18 643
10698 เด็กชาย พงศธรณ์ หมว่ยนอก ป.  6 ดรุณศกึษา 18 643
10886 เด็กหญิง มณัฑนา แกว้เมฆา ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 18 643
11030 เด็กหญิง ศศิรนิทร ์ รกัธรรม ป.  6 ต.ชด ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ ์10 18 643
10975 เด็กหญิง ณฐัากาญจน์ จนัทรส์ง่แสง ป.  6 อนบุาลล าทบั 18 643
10041 เด็กหญิง ธนชัชา ขนัธมาลยั ป.  4 เสรมิปัญญา 18 643
10269 เด็กหญิง รมณียา เพชรทอง ป.  5 หมู่บา้นป่าไม้ 18 643
10509 เด็กหญิง อภิญญา พรหมศร ป.  6 เทศบาลบา้นนาเหนือ 18 643
10921 เด็กชาย มหณพ จิตนิวรณ์ ป.  6 วดัเขากลาย 18 643
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10313 เด็กชาย สทุธิพงษ์ สมบรูณ์ ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10788 เด็กหญิง ศศิภคั ฤทธิรงค์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
11251 เด็กชาย อภิศกัดิ์ ลอืสวสัดิ์ ป.  6 เสรมิปัญญา 18 643
10265 เด็กหญิง วรศิรา เกิดบวัเพชร ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10679 เด็กหญิง โสมสดุา สรุยินต์ ป.  6 วดัเขาโร 18 643
10589 เด็กชาย ศกุลภทัร ยองเข ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 18 643
10224 เด็กชาย ชวศิ พิกลุงาม ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10519 เด็กหญิง พนชักร รตันบรุี ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 18 643
11212 เด็กชาย อนนัดา เทพี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10968 เด็กหญิง พิมพว์ลญัซ์ เอง้ฉว้น ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 18 643
10404 เด็กหญิง อญัชลกีร วปิลุากร ป.  5 รตันศกึษา 18 643
10602 เด็กชาย ชิษณพุงศ์ แก่นกลา้ ป.  6 เสนานเุคราะห์ 18 643
10849 เด็กชาย ธนพร ผิวบญุเรอืง ป.  6 ตนัติวตัร 18 643
10929 เด็กชาย กฤษธเนศ พทุธโชติ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 18 643
11025 เด็กชาย กรวชิญ์ อปุฐาก ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 18 643
10022 เด็กชาย ศกล สดุถนอม ป.  4 เสรมิปัญญา 18 643
10610 เด็กหญิง มนพร คุน้มาก ป.  6 อนบุาลรษัฎา 17 719
10213 เด็กชาย ณฐัภทัร คงชว่ย ป.  5 แสงทองวทิยานสุรณ์ 17 719
10762 เด็กชาย พงศส์มบตัิ รตันสภุา ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10782 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ บกุง้ ป.  6 รตันศกึษา 17 719
10903 เด็กหญิง พิมพล์ภสั รายระยบั ป.  6 เเสงทองวทิยานสุรณ์ 17 719
11160 เด็กหญิง ศภุากานต์ เนาวรุ์ง่โรจน์ ป.  6 อนบุาลกนัตงัศกึษา 17 719
11239 เด็กชาย กฤตพล คลา้ยทอง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10804 เด็กหญิง กมลวรรณ เกิดเมืองเลก็ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10809 เด็กหญิง ศศิประภา ศรรีกัษ์ ป.  6 ดรุณศกึษา 17 719
10866 เด็กชาย ชยางกรู รกัษก์ าเนิด ป.  6 รตันศกึษา 17 719
11055 เด็กชาย ณกฤช วษิณพุงษพ์ร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
11289 เด็กหญิง วรวสุ เลศิวรากิจ ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา 17 719
10628 เด็กชาย อินทชั คงกะพนัธ์ ป.  6 รตันศกึษา 17 719
10613 เด็กชาย ธนภทัร ศรสีขุใส ป.  6 วดัเทวสทิธ์ิ 17 719
10989 เด็กชาย วราภทัร ชว่ยเกิด ป.  6 บา้นวงัยาว 17 719
11290 เด็กหญิง ธัญชนก กาญวารี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10143 เด็กหญิง นิพาดา แกว้มีจีน ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 17 719
10372 เด็กหญิง ธัญญกร บวับาน ป.  5 รตันศกึษา 17 719
10016 เด็กหญิง ปรยีาภทัร จนัทระ ป.  6 สมุณฑาศกึษา 17 719
10303 เด็กหญิง กลุปาลี รตันบรุี ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10636 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ เเจง้ใจ ป.  6 ควนล าภู 17 719
10680 เด็กหญิง กญัชนก เพียรดี ป.  6 วดัเขาโร 17 719
10905 เด็กชาย ภมิูพฒัน์ รกัษาสตัย์ ป.  6 เสรมิปัญญา 17 719
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10868 เด็กชาย ปณุณกนัต์ อารวีงศ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10137 เด็กหญิง ปรยิภทัร อคัคีสวุรรณ์ ป.  4 อนบุาลไกรเเกว้ 17 719
11110 เด็กชาย ธนพนธ์ ไข่จ  า ป.  6 บา้นหนองบวั 17 719
10221 เด็กหญิง สวุชิานนัท์ แสงวเิชียร ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10728 เด็กหญิง ชนิดาภา จตุิชอบ ป.  6 ดรุณศกึษา 17 719
10005 เด็กหญิง ปภาสริิ หม่ืนพยคัฆ์ ป.  4 รตันศกึษา 17 719
10843 เด็กชาย วชิรวทิย์ หนศูรี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10053 เด็กชาย เจตนส์ฤษฎิ์ หนสูมแกว้ ป.  4 บา้นหนองใหญ่ 17 719
10109 เด็กชาย คณพศ พรหมเนตร ป.  4 ตนัติวตัร 17 719
10054 เด็กหญิง เเกว้กาญจน์ กลบันวล ป.  6 เทศบาลวนัชยัชมุพล 17 719
10171 เด็กชาย สรุยิะคาร เพชรมาตศรี ป.  4 บา้นเกาะปราง 17 719
10341 เด็กหญิง ณฐัชา สดุชู ป.  5 วดัล  านาว 17 719
10288 เด็กหญิง สมิตา ลอ้ศรี ป.  5 รตันศกึษา 17 719
11006 เด็กชาย ปิยะพทัธ์ แสงรตัน์ ป.  6 บา้นเขาตาว 17 719
10638 เด็กชาย ภรฐัฐพล เจรญิหงษท์อง ป.  6 เทศบาลชยัชมุพล 17 719
10747 เด็กหญิง สลุดา ปลอดวงค์ ป.  6 เซนโยเซฟเกาะสมยุ 17 719
10110 เด็กหญิง ตรทีิพยนิ์ภา กรดเต็ม ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 17 719
10170 เด็กหญิง กานตธิ์ดา ชเูกิด ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงค์ 17 719
10777 เด็กหญิง พิมพว์รยี ์ วสิทุธยะรตัน์ ป.  6 เสรมิปัญญา 17 719
11074 เด็กหญิง ชนญัชิดา รามฤทธ์ิ ป.  6 วดัทา่ยาง 17 719
10390 เด็กชาย ณฐัภทัร บวัก่ิง ป.  5 บา้นชะอวด 17 719
11046 เด็กหญิง พทัธธี์รา หมวดเมือง ป.  6 เสรมิปัญญา 17 719
10057 เด็กหญิง นฐัชกร อนวุฒัน์ ป.  4 ตนัติวตัร 17 719
10203 เด็กหญิง ปญุญพตัน์ คา่นคร ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10823 เด็กชาย ธนบดี บญุสทิธ์ิ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
11204 เด็กชาย พชร จรเขต ป.  6 วดัพิศาลนฤมิต 17 719
10089 เด็กหญิง กวสิรา เกิดบวัทอง ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10430 เด็กหญิง ววีรา โยจิ้ว้ ป.  5 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 17 719
10438 เด็กหญิง อโณทยั หนสูวสัดิ์ ป.  5 บา้นหนองทอ่ม 17 719
10556 เด็กชาย รชต หนนูอ้ย ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ 17 719
10894 เด็กหญิง พิมพช์นก ไทยก าเหนิด ป.  6 รตันศกึษา 17 719
11256 เด็กหญิง กวนิธิดา ชินรตัน์ ป.  6 เสรมิป ญญา 17 719
11275 เด็กชาย พงศกร ทองแปน้ ป.  6 บา้นตลิง่ชนั 17 719
10796 เด็กชาย ณฐัภทัร สกลูหรงั ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10861 เด็กชาย ศิวกร กาละจิตต์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10962 เด็กหญิง ศภุิสรา ศรสีขุใส ป.  6 บา้นหนองคลา้ 17 719
11009 เด็กชาย พชัรพล มารคคงคแ์กว้ ป.  6 รตันศกึษา 17 719
10025 เด็กชาย รชัชานนท์ ขนุทอง ป.  4 รตันศกึษา 17 719
10367 เด็กชาย สรวชิญ์ ชยัฤกษ์ ป.  5 บา้นวงัเตา่ 17 719
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11103 เด็กหญิง พิมพพิ์ชชา สมทรง ป.  6 ดรุณศกึษา 17 719
11126 เด็กหญิง ศิรภสัสร บรรจงสทุธ์ิ ป.  4 วดัล  านาว 17 719
10157 เด็กหญิง สกุฤตา ปลกูไมด้ี ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 17 719
11088 เด็กชาย ชนะกนัต์ จนัทรฤ์ทธ์ิ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
11020 เด็กหญิง ญาณิศา น่ิมนวล ป.  6 วดัล  านาว 17 719
11032 เด็กหญิง อรชัพร พรประเสรฐิ ป.  6 โคกสะทอ้น 17 719
10039 เด็กหญิง กลุธรา สนัติคณุากร ป.  4 ชยัชมุพล 17 719
10675 เด็กชาย ธีรเมธ อนพุงศ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
10918 เด็กหญิง ณฏัฐาวดี แกว้ประเสรฐิ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 17 719
11133 เด็กหญิง ปพิชญา ปิยะพฤกษพรรณ ป.  6 ประชาอทุิศมลูนิธิ 17 719
11012 เด็กหญิง ปนุธรา อาวธุเพชร ป.  6 รตันศกึษา 17 719
10149 เด็กชาย ปารเมศ ปานทอง ป.  4 อนบุาลไกรแกว้ 17 719
10150 เด็กชาย เตชิน ขวญัทอง ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 17 719
10142 เด็กหญิง ฐปมน สงิหพนัธุ์ ป.  4 รตันศกึษา 16 794
10838 เด็กชาย กนัตณรรฐ แซมมงคล ป.  6 รตันศกึษา 16 794
10374 เด็กชาย ณฐัพชัร ์ สทิธิศกัดิ์ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10381 เด็กชาย กนัตพฒัน์ เชือ้บา้นเกาะ ป.  5 ตนัติวตัร 16 794
10199 เด็กชาย ณฐัภทัร ชพูงศ์ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10830 เด็กชาย เทพทตั ทิพยจ์กัษุ ป.  6 รตันศกึษา 16 794
11053 เด็กชาย จิรฐัติปกรณ์ พรหมดนตรี ป.  6 รตันศกึษา 16 794
11236 เด็กชาย กฤตภาส เอ่งฉว้น ป.  6 ปาลกิาวทิยานสุรณ์ 16 794
10669 เด็กชาย อนิก เรอืงศรี ป.  6 ตนัติวตัร 16 794
10751 เด็กหญิง สริริตัน์ คงจนัทร์ ป.  6 เสรมิปัญญา 16 794
10597 เด็กหญิง เบญญาภา ผอ่งใส ป.  6 รตันศกึษา 16 794
10470 เด็กหญิง ปัณฑารยี์ โดยถนอม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10603 เด็กชาย ปกรณเ์กียรติ สดุชู ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 16 794
10066 เด็กหญิง พรนภสั โยมแกว้ ป.  4 เทศบาลวดัเสมาเมือง 16 794
10102 เด็กหญิง กาญจนา จิตรเ์พ็ชร ป.  4 เจรญิวทิย์ 16 794
10591 เด็กหญิง ศศิกานต์ นอ้ยสกลุ ป.  6 สมุณฑาศกึษา 16 794
10635 เด็กหญิง ปวณีธิ์ดา ใจกระจา่ง ป.  6 วดักา้งปลา 16 794
10721 เด็กชาย เกษมณรงค์ ขจีรตันว์ฒันา ป.  6 เสรมิปัญญา 16 794
10474 เด็กหญิง ปัญญพฒัน บ ารุงศรี ป.  6 วทิยานเุคราะห์ 16 794
10343 เด็กหญิง ธัณวรตัน์ พฒันกลุ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10530 เด็กหญิง สจิุนนัท์ เจรญิ ป.  6 ตนัติวตัร 16 794
10914 เด็กชาย ณฐัดนยั แกว้สีด่วง ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 16 794
11177 เด็กชาย สชุาครยี์ หอ่สงัข์ ป.  6 ดรุณศกึษา 16 794
10174 เด็กชาย ภมิูธาดา สปีนู ป.  4 ตนัติวตัร 16 794
10676 เด็กหญิง เกตกุมล สชุาติพงค์ ป.  6 วดักา้งปลา 16 794
11198 เด็กหญิง ปณิุกา สวุรรณโกศยั ป.  6 เทศบาลวดัศาลามีชยั 16 794
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10006 เด็กชาย พิสษิฐ์ ชนิูนทร์ ป.  6 วดัชยัชมุพล 16 794
10111 เด็กหญิง พิชญธิดา เพชรทอง ป.  4 รตันศกึษา 16 794
10084 เด็กหญิง ญาณิศา พลจรสั ป.  4 รตันศกึษา 16 794
10332 เด็กชาย ปัญญ์ มากเพ็ง ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10898 เด็กหญิง พิชชาภา ขนุทอง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10070 เด็กหญิง ญาณภทัร ชศูรี ป.  6 อนบุาลล าทบั 16 794
10290 เด็กหญิง ศภุรตัติยา หอมเกตุ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10484 เด็กชาย สวุจิกัขณ์ ศิรริตัน์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 16 794
10222 เด็กชาย ศรณัยพงศ์ นาคฤทธ์ิ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10086 เด็กหญิง หยาดทิพย์ น า้ทิพย์ ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 16 794
11072 เด็กชาย ณฐัชนน สขุอนนัต์ ป.  6 รตันศกึษา 16 794
10442 เด็กชาย ศรณัยพงศ์ สทุธิมาศ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
11202 เด็กชาย ชนาธิป เหมทานนท์ ป.  6 ดรุณศกึษา 16 794
10148 เด็กชาย กนัตพ์งค์ สวสัดิวงค์ ป.  4 เจรญิวทิย์ 16 794
10298 เด็กหญิง ณชัปภา สรุกาหล ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10931 เด็กหญิง เมญาดา สวุรรณยศ ป.  6 กาญจนศกึษา 16 794
11144 เด็กหญิง ณฐัชา สทุธิมาศ ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 16 794
10331 เด็กชาย จอมทพั ปรางเพ็ชร ป.  5 เสรมิปัญญา 16 794
11054 เด็กหญิง วมิลพรรณ ชว่ยสวสัดิ์ ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 16 794
10052 เด็กหญิง ละอองดาว สวุรรณมณี ป.  6 บา้นทุ่งกรวด 16 794
11187 เด็กหญิง ชาลสิา ศรสีขุใส ป.  6 เจรญิวทิย์ 16 794
10225 เด็กชาย ศภุกฤต รกัษาศิริ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10226 เด็กชาย ภาคิน ปานมาศ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10386 เด็กหญิง ปญุญิสา ขนาบศกัดิ์ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10551 เด็กหญิง ญาณวดี รา่งถิน้แกว้ ป.  6 วดัคงคาเจรญิ 16 794
10745 เด็กชาย ศภุกร ลอ่งเพ็ง ป.  6 เสรมิปัญญา 16 794
10971 เด็กหญิง กวนิธิดา เกลีย้งมณี ป.  6 วดัล  านาว 16 794
11090 เด็กชาย พลภทัร รตันบรุี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10029 เด็กหญิง ปันฑา อาจไพรนิทร์ ป.  4 รตันศกึษา 16 794
10731 เด็กชาย แทนธัญญ์ ขนุเตา่ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10145 เด็กชาย วรชัญ์ สนุทรนนท์ ป.  4 รตันศกึษา 16 794
10630 เด็กหญิง กนกพร ระวงัวงค์ ป.  6 วดักะโสม 16 794
11247 เด็กหญิง อิศราภรณ์ เพชรอาวธุ ป.  6 บา้นบนควน 16 794
11265 เด็กหญิง ธัญชนก อินทนี ป.  6 รตันศกึษา 16 794
10132 เด็กหญิง นภสัสดุา จนัเอียด ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 16 794
10289 เด็กชาย ศรณัยร์ฐั ใจกระจา่ง ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10377 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สทิธิศกัดิ์ ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10951 เด็กหญิง นลนินิภา แกว้ขนุทอง ป.  6 องคก์ารสว่นยาง 2 16 794
10047 เด็กหญิง อมลธิรา บวัทอง ป.  4 วดัทุ่งสา้น 16 794
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10156 เด็กหญิง รวริรรศมี บรูณพ์งษท์อง ป.  4 บา้นเกาะปราง 16 794
10540 เด็กชาย ชินานา ศรศีิริ ป.  6 เสรมิปัญญา 16 794
11232 เด็กชาย กิตติกวนิ เจรญิชยัศรี ป.  6 อนบุาลรามเดชา 16 794
10238 เด็กชาย ภคภทัร คงทอง ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
11285 เด็กชาย พรพิพฒัน์ พรหมดนตรี ป.  6 บา้นนาพรุ 16 794
10004 เด็กหญิง ปวณีธิ์ดา ทองหรบ ป.  6 เจรญิวทิย์ 16 794
11196 เด็กชาย ธีรเดช รกัษาพล ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 16 794
10212 เด็กชาย ถิรเดช ไชยศร ป.  5 รตันศกึษา 16 794
10275 เด็กหญิง กญัญาพชัร จนัทวดี ป.  5 กาญจนศกึษาพฒันาการ 16 794
11052 เด็กหญิง ธนญัญา โพธิสาร ป.  6 หนองศรจีนัทร ์ 16 794
10546 เด็กชาย สรวศิ รืน่รวย ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10574 เด็กชาย ปพน ไหมแกว้ ป.  6 รตันศกึษา 15 869
11272 เด็กหญิง เพ็ญธิญา เพ็ญน่ิม ป.  6 บา้นชะอวด 15 869
10379 เด็กชาย ญาณพทัธ์ พรหมเพศ ป.  5 รตันศกึษา 15 869
10354 เด็กหญิง ภทัรภร รตันพนัธ์ ป.  5 รตันศกึษา 15 869
10715 เด็กชาย ณชพล ศิรคิณุ ป.  6 รตันศกึษา 15 869
11209 เด็กชาย ปัณวรรธน์ สขุโข ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
11151 เด็กหญิง ปณิตา เมืองสวุรรณ ป.  6 เสรมิปัญญา 15 869
10486 เด็กหญิง ณฐัธยาน์ จนัทรเ์พชร ป.  6 ชยัชมุพล 15 869
10739 เด็กหญิง วยิดา รอดหยู่ ป.  6 บา้นหนองทอ่ม 15 869
10927 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บญุข า ป.  6 บา้นหนองคลา้ 15 869
11037 เด็กหญิง ศิรนิภา จกัรแกว้ ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 15 869
10205 เด็กหญิง พิชชา พิรยิะพิเศษพงศ์ ป.  5 รตันศกึษา 15 869
10279 เด็กชาย ภาคิน จนัเสถียร ป.  5 ดรุณศกึษา 15 869
10663 เด็กชาย ภมิูทศัน์ คิิว้อรุณ ป.  6 สหกรณ์ 15 869
11068 เด็กหญิง ภษูณิศา หนอิูนแกว้ ป.  6 ตนัติวตัร 15 869
10023 เด็กหญิง กาญจนณ์ภสั วงศเ์มฆ ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10493 เด็กชาย รกัพงศ์ รกัษาชล ป.  6 ดรุณศกึษา2 15 869
10214 เด็กหญิง พชรพร โพธ์ิอยู่ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10879 เด็กหญิง สพิุชชา กาญจนามยั ป.  6 วทิยานเุเคราะห์ 15 869
10884 เด็กชาย ธนวตัน์ อินทรฤ์ทธ์ิ ป.  6 เสรมิปัญญา 15 869
10106 เด็กชาย ปัญณวชิญ์ กอ้นทอง ป.  4 เสรมิปัญญา 15 869
10457 เด็กชาย ยศพทัธ์ ดอกไมห้อม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10604 เด็กหญิง ภคันนัท์ บวัแกว้ ป.  6 ดรุณศกึษา 15 869
11115 เด็กชาย ปัณณวชัญ์ ขนุราม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10285 เด็กชาย ธนรตัน์ หนแูกว้ ป.  5 รตันศกึษา 15 869
11051 เด็กหญิง ชยาภรณ์ เกือ้คีรี ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 15 869
11059 เด็กหญิง สภุสัสร ทองเหลอื ป.  6 ประชาอทุิศมลูนิธิ 15 869
11076 เด็กหญิง กญัญาวรี ์ คงสง ป.  6 รตันศกึษา 15 869
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10048 เด็กชาย สบืสกลุ จิตรอกัษร ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10645 เด็กหญิง ธนพร วตันสนุทร ป.  6 รตันศกึษา 15 869
11205 เด็กหญิง พรพรหมณกนก เนาวส์วุรรณ์ ป.  6 วดัสมควร 15 869
10349 เด็กชาย อดลุวทิย์ พลประสทิธ์ิ ป.  5 ตนัติวตัร 15 869
10358 เด็กหญิง กวสิรา เพชรบรุี ป.  5 ตนัติวตัร 15 869
11065 เด็กหญิง กญัญปภสั อินทุ่ม ป.  6 สมุณฑาศกึษา 15 869
10061 เด็กหญิง ธมนพณัณ์ รุง่บรรณพนัธุ์ ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10453 เด็กหญิง อิศวรา สทิธิด  ารงค์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10278 เด็กหญิง พิชญานิน ปรางนาคี ป.  5 บา้นสามคัคีธรรม 15 869
10815 เด็กหญิง นนัทนธ์ัญมน ไหมสเีสน ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10043 เด็กชาย วราเมธ พรหมดนตรี ป. 5 เจรญิวทิยา 15 869
10168 เด็กชาย กนัตพงศ์ เพชรผอ่งแผว้ ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10749 เด็กชาย บณุยกร หสัเกิด ป.  6 บา้นหว้ยรืน่ 15 869
10120 เด็กหญิง พิชชานนัท์ จนัทรภ์กัดี ป.  5 บา้นหนา้เขา 15 869
10258 เด็กชาย นภดล ณ สวุรรณ ป.  5 มนตห์ทยั 15 869
10684 เด็กหญิง รววีรรณ จีนใหม่ ป.  6 อนบุาลล าทบั 15 869
10769 เด็กชาย ศิวกร มณีฉาย ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10234 เด็กหญิง ฉตัรพิศทุธ์ิ สวสัดิโกมล ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10458 เด็กหญิง ปานชนก ซอเสยีง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
11194 เด็กชาย คณุานนต์ จนัทรเ์พชร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10131 เด็กชาย ธัญชนิต วงศน์า ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 15 869
10369 เด็กชาย ณฐัพงค์ สขุแกว้ ป.  5 ดรุณศกึษา 2 15 869
11118 เด็กหญิง ศตพร แกว้แท้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
11245 เด็กชาย กิตติวฒัน์ อนกุลู ป.  6 วดัมะนาวหวาน 15 869
10190 เด็กหญิง กมลพร สมบรูณ์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10250 เด็กหญิง ปณิดา ความสขุ ป.  5 ดรุณศกึษา 15 869
10482 เด็กชาย วชิชากร ฤทธาภิรมย์ ป.  6 รตันศกึษา 15 869
10940 เด็กหญิง โยษิตา ค าใส ป.  6 รตันศกึษา 15 869
10085 เด็กชาย ภาณวุชิญ์ แกว้สีด่วง ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 15 869
11039 เด็กหญิง ภรณี เชาวแ์กว้ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 15 869
10026 เด็กหญิง จิณฐัตา ไชยรตัน์ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10088 เด็กหญิง ธวลัรตัน์ ชเูมฆา ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 15 869
10160 เด็กชาย คมกฤษ จนัทรภ์กัดี ป.  6 เจรญิวยัวทิยา 15 869
11188 เด็กหญิง ณฎัฐณิชา ค าแหง ป.  6 ตนัติวตัร 15 869
10118 เด็กหญิง สฐิุตา หอมหวล ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10121 เด็กชาย ธนธรรม ทองนุ่น ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 15 869
10309 เด็กหญิง พรวยิานนั ชศูรี ป.  5 ตนัติวตัร 15 869
10019 เด็กชาย ธนกร สภุาพ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10557 เด็กชาย กฤติพงศ์ เอือ้อคัรวงศ์ ป.  6 เจรญิวทิย์ 15 869
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10003 เด็กหญิง ธีรศิรา ค าแสน ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
10407 เด็กชาย ภมิูพฒัน์ ไกรนรา ป.  5 อนบุาลไกรแกว้ 15 869
10741 เด็กชาย ธนกฤต คงทอง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 15 869
11060 เด็กชาย ตรวีทิย์ สวสัดิวงศ์ ป.  6 บา้นไสใหญ่ 15 869
11271 เด็กหญิง พทัธนนัท์ หนสูอน ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา 15 869
10024 เด็กชาย กิตเตชิษฐ์ ฤทธิชยั ป.  4 รตันศกึษา 15 869
10080 เด็กหญิง คณสันนัท์ สงพราหมณ์ ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 15 869
10058 เด็กหญิง สกุฤตา เทวภกัดิ์ ป.  4 รตันศกึษา 15 869
11274 เด็กหญิง จฑุานาถ ทองน า้แกว้ ป.  6 วดักาโหใ้ต้ 15 869
11095 เด็กหญิง อนนัตญา สนธ์ิศิริ ป.  6 ชมุชนวดัส  าโรง 15 869
10093 เด็กหญิง ณธิดา โหรารตัน์ ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 15 869
10075 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศรจีนัทร ์ ป.  4 วดัธรรมเผด็จ 15 869
10443 เด็กชาย กิติพฒัน์ รกับ  ารุง ป.  5 รตันศกึษา 14 949
10064 เด็กหญิง ชยัรมัภา คงหอม ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10165 เด็กหญิง ณชัฌนนัท์ เกิดขมุทอง ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10560 เด็กชาย กนัตพฒัน์ รกัษป์ระทมุ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10945 เด็กชาย คณนาถ วุน่วงค์ ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 14 949
10357 เด็กชาย ปองธรรม โหราโชติ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10970 เด็กชาย ณฐัชนน สรรเสรญิ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10270 เด็กหญิง ชชัฎา รกักมล ป.  5 รตันาศกึษา 14 949
10254 เด็กหญิง นิชาภา อกัษรไทย ป.  5 รตันศกึษา 14 949
11164 เด็กชาย นฤชิต เกิดชนะ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10719 เด็กชาย ณฐัชนน ชิราพร ป.  6 รตันศกึษา 14 949
11038 เด็กชาย ตฤณ วงัสโรจน์ ป.  6 ตนัติวตัร 14 949
11113 เด็กหญิง ณฐักมล หศัดี ป.  6 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 14 949
11125 เด็กชาย ณทัพทัธ์ วเิชียรเชือ้ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10421 เด็กหญิง ธนมาติกา ทองสขุ ป.  5 ตนัติวตัร 14 949
10385 เด็กชาย สทิธิกร เกตแุกว้ ป.  5 วดัเทวสทิธ์ิ 14 949
10781 เด็กหญิง ลภสักร สงแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10496 เด็กหญิง ธันยพร นกมีชยั ป.  6 บา้นไสใหญ่ 14 949
10826 เด็กชาย พชัรภมิู ชว่ยบรรจง ป.  6 เทศบาลวดัเสมาเมือง 14 949
11120 เด็กชาย พิชญางกรู ปานดี ป.  6 รตันศกึษา 14 949
11246 เด็กหญิง ปณุยาพร จรติงาม ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ 14 949
11281 เด็กชาย สณัหณฐั ธนาวฒิุ ป.  6 วดัล  านาว 14 949
10008 เด็กชาย วชิรวทิย์ แกว้ภราดยั ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10248 เด็กชาย พฒันนัท์ สวุรรณ ป.  5 เทศบาลวชัยัชมุพล 14 949
10571 เด็กหญิง รุง้ลาวลัย์ พรหมแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10637 เด็กชาย ณฏัฐสติ คงขวญั ป.  6 สวุรรณวงศ์ 14 949
11248 เด็กหญิง จฬุาลกัษณ์ รอดหยู่ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
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10044 เด็กหญิง โศภิษฐา สงัขท์อง ป.  4 บา้นวงัหอน 14 949
10138 เด็กชาย ศศิศศ์ ทองขาว ป.  4 รตันศกึษา 14 949
10335 เด็กหญิง วศิทุธิยา ศทุธางกรู ป.  5 รตันศกึษา 14 949
10365 เด็กหญิง ชลลดา ชยัวชิิต ป.  5 วดัล  านาว 14 949
10677 เด็กชาย ปิติภมิู โพธิการ ป.  6 บา้นชะอวด 14 949
10490 เด็กหญิง นนัทฉตัร เดชาฐาน ป.  6 ชยัชมุพล 14 949
10697 เด็กหญิง วราภรณ์ รตันบรุี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10844 เด็กหญิง ธิญาภรณ์ อินทรเ์พชร ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
11143 เด็กหญิง ธัญพิชชา ศรสีขุ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10260 เด็กชาย กฤตพชัร นาคฤทธ์ิ ป.  5 ดรุณศกึษา 14 949
10268 เด็กหญิง กลัยรกัษ์ ทองเสง็ ป.  5 ดรุณศกึษา2 14 949
10333 เด็กหญิง จฬุาลกัษณ์ ศรสีวสัดิ์ ป.  5 ตนัติวตัร 14 949
10431 เด็กหญิง ณฐัชยา ขนัวงค์ ป.  5 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 14 949
10768 เด็กชาย ปวรุตม์ บวัสกดั ป.  6 รตันศกึษา 14 949
10078 เด็กหญิง กฤตินี ศรหีิรญั ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 14 949
10286 เด็กชาย สธิุนนัท์ เมืองทรพัย์ ป.  5 บา้นวงัเตา่ 14 949
10559 เด็กหญิง ธัญรตัน์ อศัวเดชสกลุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
11159 เด็กชาย ปรวฒัน์ ขวญัแกว้ ป.  6 บา้นชะอวด 14 949
10956 เด็กชาย สพุศิน พรหมวนัรตัน์ ป.  6 รตันศกึษา 14 949
11162 เด็กหญิง พิมพล์ภสั นกเพ็ชร ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
11242 เด็กชาย ธนภทัร เเถลงเพราะ ป.  6 บา้นคลองโอม 14 949
10942 เด็กหญิง ธราธาร เจนวริยิะ ป.  6 วดัจนัดี 14 949
10127 เด็กหญิง กญันิสา ทะเดช ป.  4 รตันศกึษา 14 949
10211 เด็กหญิง มรษิฎา สารานิตย์ ป.  5 สหมิตรบ ารุง 14 949
10045 เด็กชาย ยศกร แกว้อดุม ป.  4 รตันศกึษา 14 949
10450 เด็กหญิง ชนิสรา อาบทิพย์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10320 เด็กหญิง กญัจนพรรณ ชกูรณ์ ป.  5 รตันศกึษา 14 949
10397 เด็กหญิง กรภทัร แกว้เนิน ป.  5 รตันศกึษา 14 949
10947 เด็กหญิง รนิรดา เกือ้แกว้ ป.  6 ดรุณศกึษา 2 14 949
11154 เด็กหญิง มลัลกิา สามารถ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
11238 เด็กชาย ยศพรหม ซามี ป.  6 เจรญิวยัวทิยา 14 949
10403 เด็กหญิง วชิญพร ประสมทรพัย์ ป.  5 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 14 949
10780 เด็กหญิง กนิษฐา รกัษาชล ป.  6 บา้นคอกววั 14 949
11004 เด็กหญิง ญาณิศา พรกิทอง ป.  6 วดัล  านาว 14 949
10082 เด็กหญิง สจิุตรา ชนะภยั ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 14 949
10323 เด็กชาย ยศวรศิ วนัแรก ป.  5 บา้นวงัเตา่ 14 949
10522 เด็กชาย แทนคณุเดชอดลุย์ สขุฉนวน ป.  6 เทศบาลท าบลทุ่งสงั 14 949
10105 เด็กหญิง สดุธิดา กญุชรนิทร ์ ป.  4 อนบุาลวดัอินทารามสงเคราะห์ 14 949
10130 เด็กหญิง ฟา้ใส จินดาวงศ์ ป.  4 ตนัติวตัร 14 949
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10523 เด็กชาย ขจรยศ หม่ืนพยคัฆ์ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 14 949
10411 เด็กชาย สธิุนนัท์ ศรยีะพนัธุ์ ป.  5 ตนัติวตัร 13 1016
10207 เด็กหญิง พาขวญั เกิดยตุิธรรม ป.  5 ไกรแกว้ 13 1016
10500 เด็กหญิง เอมิกา นารานิติธรรม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10699 เด็กชาย นพกร หนพูระอินทร์ ป.  6 เสรมิปัญญา 13 1016
10237 เด็กชาย ภทัรกฤต นาคฤทธ์ิ ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10244 เด็กหญิง กญัญาวยี์ เดชรกัษา ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10355 เด็กหญิง ภทัรภา รตันพนัธ์ ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10049 เด็กชาย พงศกร แซเ่ที่ยง ป.  4 รตันศกึษา 13 1016
10301 เด็กหญิง วนชัพร หนปูาน ป.  5 ดรุณศกึษา2 13 1016
10923 เด็กชาย ชินาธิป สทุธิเจรญิ ป.  6 รตันศกึษา 13 1016
11035 เด็กหญิง ธัญชนก แกว้ประเสรฐิ ป.  6 วดัล  านาว 13 1016
11130 เด็กหญิง ศศิชา รตันบรุี ป.  6 ดรุณศกึษา 13 1016
10304 เด็กชาย ชนาเมธ ทองค าชมุ ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10356 เด็กหญิง ทอฝัน แกว้เชิด ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10242 เด็กหญิง พิชญา เกิดกญุชร ป.  5 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง 13 1016
10382 เด็กหญิง พรนชัชา ทิพยส์ขุมุ ป.  5 วดัล  านาว 13 1016
10051 เด็กหญิง ญณณัญา วทิกัขมนตรี ป.  4 รตันศกึษา 13 1016
10445 เด็กชาย อมรเทพ ขนนุอ่อน ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
11223 เด็กหญิง พรชนก โกดี ป.  6 วดัควนสงู 13 1016
10141 เด็กหญิง ปณิุกา อคัรดา่นสกลุ ป.  4 เจรญิวทิย์ 13 1016
10353 เด็กหญิง ธิดารตัน์ รตันบรุี ป.  5 ตนัติวตัร 13 1016
10864 เด็กชาย จิรวฒัน์ คงสขุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10869 เด็กหญิง เพ็ชรณิชา รตันบรุี ป.  6 หมู่บา้นป่าไม้ 13 1016
10236 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา ฉิมหนู ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10803 เด็กชาย ปพน อินทรน์พุฒัน์ ป.  6 เสรมิปัญญา 13 1016
11014 เด็กหญิง นลนิทิพย์ เพ็งคุย่ ป.  6 วดัล  านาว 13 1016
10055 เด็กหญิง พิชายา ไตรวงศ์ ป.  4 วดัธรรมเผด็จ 13 1016
10114 เด็กชาย ธนวนิท์ พราหมณช์บูวั ป.  4 เสรมิปัญญา 13 1016
10371 เด็กชาย ธนกฤติ ชนะศรี ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10682 เด็กชาย จนัทกานต์ สวา่งอารมย์ ป.  6 กาญจนศกึษา 13 1016
10740 เด็กชาย ตรยัคณุ สวสัดิสาร ป.  6 รตันศีกษา 13 1016
10964 เด็กชาย ฐาปกร ประพฤติ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10125 เด็กหญิง อรนลลิ คงรกัษา ป.  4 ดรุณศกึษา 13 1016
10352 เด็กชาย ชยัยทตั บญุมาลา ป.  5 ราชประชานเุคราะห ์6 13 1016
11278 เด็กชาย ชยธร แกว้กลู ป.  6 วทิยานเุคราะห์ 13 1016
10713 เด็กหญิง สพิุชญา ชทูอง ป.  6 ดรุณศกึษา 13 1016
11259 เด็กชาย ชนาภทัร กองปักษี ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10134 เด็กหญิง พิมพว์ลญัช์ หนอิูนทรแ์กว้ ป.  4 อนบุาลเพียรสอนศกึษา 13 1016
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10240 เด็กหญิง กิตติยารตัน์ รกัษาพล ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10297 เด็กหญิง ณฐักานต์ หยศูรี ป.  5 รตันศกึษา 13 1016
10306 เด็กหญิง ศภุาวรรณ อนรุกัษ์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10391 เด็กหญิง จนัทกานต์ ชว่ยบญุชู ป.  5 ตนัติวตัร 13 1016
10542 เด็กหญิง นฤทยั ชยัภกัดี ป.  6 กาญจนศกึษา 13 1016
10091 เด็กหญิง พิชญาภา สดุใจ ป.  4 แสงทองวทิยานสุรณ์ 13 1016
11186 เด็กชาย สนัตยา รตันมณี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 13 1016
10103 เด็กชาย เซเวน่ ศรรีะษา ป.  4 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 13 1016
11092 เด็กชาย ดิฐพงศ์ จลุภกัดิ์ ป.  6 ประชาอทุิศมลูนิธิ 13 1016
11013 เด็กหญิง ปลายทิพน์ สนิเธาว์ ป.  6 เเสงทองวทิยานสุรณ์ 13 1016
10096 เด็กหญิง อรธิมา ครุฑสวุรรณ์ ป.  4 อนบุาลวดัอินทารามสงเคราะห์ 13 1016
10097 เด็กชาย รุธิกร ณ สพุรรณ์ ป.  4 อนบุาลวดัอินทารามสงเคราะห์ 13 1016
11231 เด็กชาย เป็นเอก สงัคหะ ป.  6 รตันศกึษา 12 1066
10686 เด็กชาย ปณุณสทิธ์ิ อาษา ป.  6 ตนัติวตัร 12 1066
11106 เด็กชาย ธีรภทัร จนัทรป์รุง ป.  6 ตนัติวตัร 12 1066
11127 เด็กชาย ภธูดา โมราศิลป์ ป.  6 ศรธีรรมราชศกึษา ep 12 1066
10202 เด็กหญิง ณฐักญัรศัม์ พรหมชว่ย ป.  5 รตันศกึษา 12 1066
10426 เด็กชาย ธันยธรณ์ ทิพยพื์ช ป.  5 รตันศกึษา 12 1066
11185 เด็กชาย กอ้งภพ สขุคตะ ป.  6 อนบุาลไกรแกว้ 12 1066
10152 เด็กชาย จตรุภทัร ทรงประเสรฐิ ป.  4 รตันศกึษา 12 1066
10419 เด็กชาย ชวกร ทิพยส์ขุมุ ป.  5 รตันศกึษา 12 1066
10196 เด็กชาย ชาณวุฒัน์ รกัษาสตัย์ ป.  5 วดักา้งปลา 12 1066
11002 เด็กชาย พชรพล นาคสทีอง ป.  6 โคกสะทอ้น 12 1066
11019 เด็กหญิง พณณกร ทองผดุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 12 1066
10079 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ใจกระจา่ง ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 12 1066
10259 เด็กชาย ณภทัร จนัสนีาก ป.  5 เจรญิวทิย(์จนัด)ี 12 1066
11071 เด็กชาย ทตัพล ศิรสิขุ ป.  6 ตนัติวตัร 12 1066
10161 เด็กหญิง สงกรานต์ ค  าใบ ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์๖ 12 1066
10296 เด็กชาย วรทิธ์ิธร วรตนัติ ป.  5 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 12 1066
10753 เด็กหญิง กญัญาภคั วฒันานรุกัษ์ ป.  6 บา้นชะอวด 12 1066
10473 เด็กชาย ณฐักร ภกัดีบญุ ป.  6 ดรุณศกึษา 12 1066
10787 เด็กชาย สรธร ชยัทอง ป.  6 กาญจนศกึษา 12 1066
11070 เด็กชาย ธนกร คงมีศรี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 12 1066
10095 เด็กชาย ธีรตัม์ หมกทอง ป.  4 รตันศกึษา 12 1066
10396 เด็กหญิง สลลิทิพย์ เจรญิฤทธ์ิ ป.  5 ชยัชมุพล 12 1066
10077 เด็กชาย วชิรวทิย์ สวัขอินทรยี ์สขุอนนัต์ ป.  4 รตันศกึษา 12 1066
10348 เด็กชาย แทนคณุ คงแกว้ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 12 1066
10099 เด็กชาย เวทพิสษิฐ์ ใจหาญ ป.  4 บา้นหนองหวา้(ชะมายนกุลู) 12 1066
10441 เด็กชาย พงศภ์รณ์ เจรญิพงศ์ ป.  5 ตนัติวตัร 12 1066
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10584 เด็กหญิง กรรวี มีชยั ป.  6 รตันศกึษา 12 1066
10596 เด็กหญิง ณฐัณิชา สดุถนอม ป.  6 บา้นคลองเสาเหนือ 12 1066
10930 เด็กชาย กฤษภพ พทุธโชติ ป.  6 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 12 1066
10112 เด็กหญิง ภทัรวดี เมืองทรพัย์ ป.  4 บา้นวงัเตา่ 12 1066
10877 เด็กหญิง ณิชาพร รตันพนัธ์ ป.  6 บา้นปากแพรก 12 1066
10392 เด็กหญิง ธนชัพร รกัเอียด ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 12 1066
10812 เด็กชาย ปวรศิ เเหวนเพ็ชร ์ ป.  6 บา้นปากเเพรก 12 1066
10545 เด็กชาย วรีภทัร รกัษายศ ป.  6 ตนัติวตัร 12 1066
11161 เด็กหญิง สพุรรษา เจรญิวทิยธ์นเดช ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 12 1066
10136 เด็กหญิง รมณัยา สวุรรณเรอืงศรี ป.  6 เทษบาลวดัโคกสะทอ้น 12 1066
10435 เด็กชาย ปิติพฒัน์ ขนุอินทร์ ป.  5 ตนัติวตัร 12 1066
10081 เด็กชาย ธนเดช ไชยโม ป.  4 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) 12 1066
10593 เด็กชาย จกักฤษณ์ เสยีงดี ป.  6 ตนัติวตัร 11 1105
10808 เด็กชาย คมสษิฐ์ ชทูอง ป.  6 รตันศกึษา 11 1105
11174 เด็กชาย ทินภทัร เปียแดง ป.  6 รตันศกึษา 11 1105
10293 เด็กชาย ณฐเสก ศรสีรธัญ ป.  5 รตันศกึษา 11 1105
10959 เด็กหญิง ศิรบิญุนภา เหมือนหนู ป.  6 รตันศกึษา 11 1105
10350 เด็กชาย พงษพฒัน์ วชิรวฒันากาญจน์ ป.  5 รตันศกึษา 11 1105
11017 เด็กชาย ทรงธรรม คงแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
10307 เด็กหญิง ปิยาพชัร เก่ียวมา่น ป.  5 วดัเขาโร 11 1105
10890 เด็กหญิง เพชรลดา คลา้ยมณี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
10255 เด็กชาย ราชภมิู เสนปาน ป.  5 ตนัติวตัร 11 1105
10495 เด็กหญิง ภทัรนนัท์ ใจกระจา่ง ป.  6 วดักะโสม 11 1105
10854 เด็กหญิง ณฎัฐณิชา สขุแกว้ ป.  6 บา้นชะอวด 11 1105
10032 เด็กชาย ธนชัพร ศรจีนัทร ์ ป.  4 เสรมิปัญญา 11 1105
10094 เด็กหญิง ขวญัชนก แทบทบั ป.  4 อนบุาลนครศรธีรรมราช ณ นครอทุิศ 11 1105
10368 เด็กชาย ปัณณวฒัน์ รตันคช ป.  5 บา้นหนองหวา้(สมายนกุลู) 11 1105
10418 เด็กชาย ธีรภทัร น่ิมสนอง ป.  5 รตันศกึษา 11 1105
10827 เด็กหญิง ศิรพิร วงคเ์มฆ ป.  6 ตนัติวตัร 11 1105
10140 เด็กชาย พิชยัยทุธ สมุงคล ป.  6 เจรญิวทิยา 11 1105
10424 เด็กชาย กณัฑอ์เนก หวานช่ืน ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
10318 เด็กหญิง กญัญภสัสร์ แก่นแกว้ ป.  5 ตนัติวตัร 11 1105
10944 เด็กหญิง พฑัฒิอร บวัขนาบ ป.  6 วดัมะนาวหวาน 11 1105
11262 เด็กชาย พชร รตันบรุี ป.  4 รตันศกึษา 11 1105
10274 เด็กหญิง ณฤดี สงัขานุ ป.  5 ดรุณศกึษา2 11 1105
10758 เด็กหญิง ครองขวญั สนีุ่นวเิชียร ป.  6 วดัทุ่งสา้น 11 1105
10241 เด็กหญิง วลิาวลัย์ หมอ่มปลดั ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
10362 เด็กชาย วรเดช มณีูรตัน์ ป.  5 รตันศกึษา 11 1105
11148 เด็กชาย รฐัศาสตร์ ศรพีฒุ ป.  6 บา้นคลองเสาเหนือ 11 1105
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10822 เด็กหญิง กวนิตรา ชนดูหอม ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
10683 เด็กชาย นยัชน แกว้กระจก ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 11 1105
11298 เด็กชาย พีรพฒัน์ ชว่ยโต ป.  6 ววิฒันว์ทิยา 11 1105
10867 เด็กหญิง ประภสัสร มวลสขุ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 10 1135
10757 เด็กชาย ธาวนิ มากนุ่น ป.  6 ดรุณศกึษา2 10 1135
10888 เด็กหญิง ทิพยร์ดา จีนปาน ป.  6 วดัวงัหิน 10 1135
11279 เด็กชาย นพชยั ชว่ยชยั ป.  6 รตันศกึษา 10 1135
10678 เด็กชาย พธัณชยั ขนุทอง ป.  6 รตันศกึษา 10 1135
11220 เด็กหญิง วรนิทรา ทรงแกว้ ป.  6 รตันศกึษา 10 1135
10345 เด็กชาย นนัทพงศ์ ค  าแหง ป.  5 รตันศกึษา 10 1135
10351 เด็กชาย นครรตัน์ เขียวสะอาด ป.  5 เสรมิปัญญา 10 1135
10476 เด็กชาย ธนกฤต จิตตรตัน์ ป.  6 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 10 1135
11003 เด็กชาย ภานวุทิย์ เพชรทอง ป.  6 วดัธรรมเผด็จ 10 1135
10346 เด็กชาย วชิรวทิย์ วงศร์อด ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 10 1135
10021 เด็กหญิง ภรติา แซอุ่่ย ป.  4 ตนัติวตัร 10 1135
10116 เด็กชาย ธนชั ทองเลีย่มนาค ป.  4 กาญจนศกึษา 10 1135
10629 เด็กชาย สวุจิกัขณ์ บญุศรี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 10 1135
11142 เด็กชาย ธนโชติ เจรญิรุจิทรพัย์ ป.  6 วดัชยัชมุพล 10 1135
11241 เด็กชาย ณฐัดนย์ พลเมือง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 10 1135
10151 เด็กชาย ทีปกร ภกัดีบญุ ป.  4 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ 10 1135
10183 เด็กหญิง กชวรรณ ชะนะดี ป.  5 เทศบาลต าบลทุ่งสงั 10 1135
10423 เด็กหญิง สรลัพร เดชาธีระวงค์ ป.  5 รตันศกึษา 10 1135
11273 เด็กหญิง อรกานตด์า ทองน า้แกว้ ป.  6 วดักาโหใ้ต้ 10 1135
10370 เด็กชาย ธนกฤต ไกรสนิธุ์ ป.  5 บา้นล าทบั 10 1135
10982 เด็กชาย กฤษติยคุต์ วรรณทอง ป.  6 ตนัติวตัร 10 1135
10124 เด็กชาย รชัชานนท์ พิทกัษส์นัติ ป.  4 กาญจนศกึษาพฒันาการ 10 1135
10712 เด็กชาย ศกัดิน์ฤน รตันรตัน ป.  6 วดัโคกเลยีบ 10 1135
10100 เด็กหญิง ธัญจิรา กลิน่มาลา ป.  4 เสรมิปัญญา 9 1159
10038 เด็กชาย ศภุกร อคัคีสวุรรณ ป.  4 วทิยานเุคราะห์ 9 1159
10072 เด็กชาย จตรุวทิย์ เพ็งจนัทร ์ ป.  4 วดัเทวดาราม 9 1159
10387 เด็กหญิง ณฐัธิดา รตันะพล ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 9 1159
10267 เด็กชาย ศภุณฐั จรติงาม ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล 9 1159
10870 เด็กชาย เจมส ์เพชระ แฮนฟอรด์ ป.  6 วดัส  านกัขนั 9 1159
10862 เด็กชาย สงิหา เพ็ญชาติ ป.  6 กาญจนศกึษา 9 1159
10027 เด็กหญิง จิตรลดา สรุยินต์ ป.  4 วดัเขาโร 9 1159
10098 เด็กหญิง ศศิปรยีา ครุฑสวุรรณ์ ป.  4 อนบุาลวดัอินทารามสงเคราะห์ 9 1159
10126 เด็กหญิง ภารดี ภกัดีบญุ ป.  4 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ 9 1159
10578 เด็กหญิง ณิชกานต์ หีดแกว้ ป.  6 บา้นคลองเสาเหนือ 9 1159
10995 เด็กหญิง ณภาภชั ลกัษณะวมิล ป.  6 ตนัติวตัร 9 1159
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10722 เด็กหญิง สชุญัญา ดาวกระจาย ป.  6 สมุณฑาศกึษา 9 1159
10575 เด็กหญิง ชลธิชา ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 9 1159
10329 เด็กชาย วโรตนม์ สดุสมบรูณ์ ป.  5 ตนัติวตัร 9 1159
10647 เด็กชาย ภาณวุชิญ์ กรุงแกว้ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 9 1159
11179 เด็กหญิง กวสิรา ทีพารตัน์ ป.  6 บา้นชะอวด 9 1159
11087 เด็กชาย ชลกรณ์ กิม้เสง้ ป.  6 บา้นไสยาน์ 8 1176
11023 เด็กหญิง กวนิธิดา สมทรง ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 8 1176
10087 เด็กหญิง ชรนิรตัน์ เพียรดี ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 8 1176
10276 เด็กชาย ปภงักร ดิสเสถียร ป.  5 วดัเขาโร 8 1176
11048 เด็กหญิง ชนนัธิดา ณรงคฤ์ทธ์ิ ป.  6 เจรญิวยัวทิยา 8 1176
10092 เด็กหญิง สพิุชฌาย์ สงัขโ์ชติ ป.  4 ราชประชานเุคราะห ์6 8 1176
11258 เด็กหญิง พิมพล์ภสั รตันมณี ป.  6 บา้นคลองขดุ 8 1176
10063 เด็กหญิง เบญจรตัน์ จนัทระ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล 8 1176
11173 เด็กหญิง บษุกร หนสูม ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 6 1184
11297 เด็กชาย ธนวชิญ์ เอมหล า ป.  5 บา้นหนองหวา้ 6 1184
10707 เด็กหญิง กญัญาณฐั ช านาญกิจ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล 5 1186
11146 เด็กชาย สาโรจน์ สาศิริ ป.  6 เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 5 1186
10001 เด็กหญิง ณฐัธิดา สทิธิด  ารงค์ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10002 เด็กชาย ศิรพชัร วรุิณพนัธ์ ป.  4 วดัล  านาว - ขาดสอบ
10013 เด็กหญิง ญาณิศา วงษพ์านิชย์ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10014 เด็กชาย กฤษตฤณ ทองทิพย์ ป.  4 เทศบาลวดัเสมาเมือง - ขาดสอบ
10015 เด็กชาย ธีธัช นิลวานิช ป.  4 เทศบาลวดัเสมาเมือง - ขาดสอบ
10017 เด็กชาย ภรูพิฒัน์ นุ่นจุย้ ป.  4 เทศบาลวดัเสมาเมือง - ขาดสอบ
10018 เด็กชาย ภรูนิทร ์ คุน้มาก ป.  4 อนบุาลรษัฎา - ขาดสอบ
10020 เด็กหญิง ศิโรรตัน์ มลชิู ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10030 เด็กหญิง กวนิทิพย์ พรหมดนตรี ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10035 เด็กหญิง เจนจิรา จนัทรส์อน ป.  4 กาญจนาภิเษกวิทยาลยักระบี่ - ขาดสอบ
10040 เด็กชาย พีรวชิญ์ ค  าศรี ป.  4 รตันศีกษา - ขาดสอบ
10042 เด็กชาย คณิศร เพชรอาวธุ ป.  4 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10046 เด็กชาย กนัตพงศ์ รกัษท์ิพย์ ป.  4 บา้นหนองหวา้(ชมายนกุลู) - ขาดสอบ
10050 เด็กชาย ฎรัณกฤต อกัษรเดช ป.  4 เทศบาลวดัศาลามีชยั - ขาดสอบ
10056 เด็กหญิง ชวศิา ระวงัวงศ์ ป.  4 ตนัติวตัร - ขาดสอบ
10059 เด็กหญิง โปรดปราน พุ่งมณีสกลุ ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10068 เด็กชาย ชนกนัต์ ภารา ป.  4 ไกรแกว้ - ขาดสอบ
10069 เด็กหญิง พทัธธี์รา แกว้งาม ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10071 เด็กหญิง ศิรดา ฤทธิชยั ป.  4 ดรุณศกึษา 2 - ขาดสอบ
10074 เด็กหญิง วภิา จนัทรแ์หว่ ป.  4 บา้นพรุเตย - ขาดสอบ
10101 เด็กชาย ชินกฤช ถาวรผล ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10104 เด็กชาย ปัณณทตั วพิลชยั ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
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10108 เด็กหญิง อรุุชา ปานอ่อน ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10122 เด็กชาย ธนพล ชยัรตัน์ ป.  4 วดัพิศาลนฤมิต - ขาดสอบ
10133 เด็กหญิง ปพิชญา กนัตงักลุ ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10135 เด็กชาย ธนบรูณ์ ถิรจิตโต ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10146 เด็กหญิง ณฐักญัญา พรหมศร ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10147 เด็กหญิง พตัรา พิบลูย์ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10167 เด็กชาย นิติรฐั ศิลารตัน์ ป.  4 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10169 เด็กชาย ศรณัยพงศ์ หนไูชยแกว้ ป.  4 ตนัติวตัร - ขาดสอบ
10175 เด็กหญิง สรญีา จนัทรช์มุ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10184 เด็กหญิง สริพิิชชา หนกัแน่น ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10186 เด็กชาย ศภุยศ เครอืยศ ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10188 เด็กหญิง ปณุญาภทัรสริี แสงทอง ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10216 เด็กหญิง วรนิทรย์พุา ชอบผล ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10231 เด็กชาย ธีรธ์วชั พรหมรตัน์ ป.  5 ธาดาอนสุรณ์ - ขาดสอบ
10243 เด็กหญิง รชัดาวลัย์ รตันบรุี ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10251 เด็กชาย กฤษณพงศ์ สวสัดี ป.  5 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10256 เด็กหญิง ธนพร ราชพล ป.  5 วดัควนชม - ขาดสอบ
10261 เด็กหญิง ณฏัฐนิช ศรรีตันอดุม ป.  5 มนตห์ทยั - ขาดสอบ
10291 เด็กชาย อภิวฒัน์ ศิรพิงศ์ ป.  5 ชมุชนบา้นนาวา - ขาดสอบ
10305 เด็กหญิง ปภาภร สวสัดิสาร ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10311 เด็กหญิง ฑิฆมัพร หีดสยิ ป.  5 แสงทองวทิยานสุรณ์ - ขาดสอบ
10316 เด็กชาย อรษิฐ์ แทงทอง ป.  5 ไผทอดุมศกึษา - ขาดสอบ
10319 เด็กหญิง อมรกานต์ ค  าแหง ป.  5 อนบุาลล าทบั - ขาดสอบ
10321 เด็กหญิง กญัญารตัน์ ทองแกว้ ป.  5 โรงเรยีนวดัล  านาว - ขาดสอบ
10337 เด็กหญิง ชยตุรา เกิดจงรกัษ์ ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10338 เด็กชาย อภินนัท์ ทองเกิด ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10340 เด็กชาย วราวฒิุ จนัทรแ์กว้ ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10347 เด็กหญิง จิตรลดา จงไกรจกัร ์ ป.  5 แสงทองวทิยานสุรณ์ - ขาดสอบ
10360 เด็กชาย ศภุกิตติ์ ชมูณี ป.  5 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10366 เด็กชาย ศกุล ธนาวฒิุ ป.  5 เทศบาลวดัมเหยงค์ - ขาดสอบ
10376 เด็กชาย ศภุกฤต พินสวุรรณ ป.  5 วดัควนเกย - ขาดสอบ
10378 เด็กหญิง สดุารตัน์ สขุเปรม ป.  5 วดัพิศาลนฤมิต - ขาดสอบ
10383 เด็กหญิง ณฏัฐธิดา แกว้จนัทร ์ ป.  5 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10399 เด็กหญิง จารุพิชญา หนจูนัทร ์ ป.  5 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10400 เด็กหญิง สลลิ ชบูวัทอง ป.  5 เจรญิวทิย์ - ขาดสอบ
10414 เด็กหญิง วรษิรดา รอดภยั ป.  5 ดรุณศกึษา - ขาดสอบ
10420 เด็กชาย ณฐัภมิู หนนิูล ป.  5 เจรญิวทิย์ - ขาดสอบ
10439 เด็กชาย อิทธิกร ขนัเงิน ป.  5 วดัสวุรรณโฆษิต - ขาดสอบ
10446 เด็กหญิง สพุรรษา เทพเรอืง ป.  5 วดัสวุรรณโฆษิต - ขาดสอบ
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10528 เด็กหญิง บษุบา ศรโีรโรจน์ ป.  6 สงัขท์องวทิยา - ขาดสอบ
10561 เด็กชาย ภวูเดช มาศเสมอ ป.  6 โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิ 7 - ขาดสอบ
10586 เด็กชาย กมัปนาท หม่ืนหอ ป.  6 บา้นเกาะปราง - ขาดสอบ
10600 เด็กหญิง สภุิสรา พหลภกัดิ์ ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10623 เด็กหญิง กนกพิชญ์ อินทรมณี ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10631 เด็กหญิง พิมเพทาย ก๋งเมง่ ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10639 เด็กหญิง ปารฉิตัร แกว้มณี ป.  6 ดรุณศกึษา2 - ขาดสอบ
10648 เด็กหญิง ลภสัสนีิ อคัคีสวุรรณ์ ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10651 เด็กชาย ชวนากร เหลา่ชินชาติ ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10706 เด็กชาย กฤตภาส เวชสทิธ์ิ ป.  6 วดัล  านาว - ขาดสอบ
10716 เด็กหญิง สวุลัธิดา รตันบรุี ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
10724 เด็กหญิง สภุนิดา มั่นคง ป.  6 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10726 เด็กหญิง พิมพป์ระภา ทองเจรญิ ป.  6 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10746 เด็กหญิง ชญาภา สวุรรณภกัดี ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
10764 เด็กหญิง อาทิตา ศิรริตัน์ ป.  6 บา้นปลายรา - ขาดสอบ
10789 เด็กหญิง เขมนิจ เสวกจนัทร์ ป.  6 วดันาหมอบญุ - ขาดสอบ
10794 เด็กหญิง สมิตานนั ไชยคง ป.  6 บา้นหนองเจ - ขาดสอบ
10816 เด็กชาย พงศกร ค าแหง ป.  6 อนบุาลล าทบั - ขาดสอบ
10828 เด็กหญิง เบญจรตัน์ ทองสงโสม ป.  6 ตนัติวตัร - ขาดสอบ
10829 เด็กชาย ณฐัดนยั อิว้วงัโส ป.  6 เสรมิปัญญา - ขาดสอบ
10841 เด็กหญิง นลพรรณ ดว้งจนัทกึ ป.  6 นารายณว์ทิยา - ขาดสอบ
10842 เด็กหญิง ธนญัชนก รุง่แจง้ ป.  6 กาญจนศกึพฒันาการ - ขาดสอบ
10874 เด็กหญิง วนสันนัท์ ไชยรกัษา ป.  6 เอกชยั - ขาดสอบ
10895 เด็กชาย ศภุกฤต คงรกัษ์ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ - ขาดสอบ
10911 เด็กหญิง ภทัรภร พรหมข า ป.  6 วดัจนัดี - ขาดสอบ
11007 เด็กชาย ธนศกัดิ์ ชพูงศ์ ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
11026 เด็กชาย ชวลัวทิย์ บญุสทิธ์ิ ป.  6 ตนัติวตัร - ขาดสอบ
11067 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ พรมสมปาน ป.  6 อนบุาลบา้นเด็ก - ขาดสอบ
11080 เด็กหญิง กฤษนฐัฐา วบิลูยก์าญจน์ ป.  6 ดรุณศกึษา 2 - ขาดสอบ
11119 เด็กหญิง พรลภสั พตัตาจารุ ป.  6 อนบุาลนครศรธีรรมราช ''ณ นครอทุิศ'' - ขาดสอบ
11122 เด็กชาย ธีรชน หอมเกตุ ป.  6 รตันศกึษา - ขาดสอบ
11132 เด็กชาย ปกรณ์ เดชะพนัธ์ ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ - ขาดสอบ
11139 เด็กหญิง สริามล สทิธิชยั ป.  6 วดัล  านาว - ขาดสอบ
11158 เด็กชาย พลภมิู เเกว้สขุใส ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
11163 เด็กหญิง ธนญัญา อินอกัษร ป.  6 ดรุณศกึษา - ขาดสอบ
11167 เด็กชาย สรธัญ คงสง ป.  6 สหกรณนิ์คมกสกิรรมทุ่งสง - ขาดสอบ
11169 เด็กชาย บญัญวตั อนศุิลป์ ป.  6 มารยีพิ์ทกัษศ์กึษา - ขาดสอบ
11171 เด็กหญิง สภุาณี บญุมา ป.  6 เทศบาลวดัชยัชมุพล - ขาดสอบ
11191 เด็กหญิง ทกัษพร ทองเทพ ป.  6 แสงทองวทิยานสุรณ์ - ขาดสอบ
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11197 เด็กหญิง ภทัรธิดา มากคงแกว้ ป.  6 วดัคงคาเจรญิ - ขาดสอบ
11207 เด็กชาย ชยางกรู สมุามาลย์ ป.  6 อนบุาลตรงั - ขาดสอบ
11215 เด็กชาย ธนกฤษ ชทูอง ป.  6 เทศบาลวดัมเหยงคณ์ - ขาดสอบ
11230 เด็กหญิง สรญัญ่า ธระปราบ ป.  6 วดัมณีเจรญิมิตรภาพที่ 227 - ขาดสอบ
11233 เด็กหญิง อินทิรา เพชรศิริ ป.  6 วดัธรรมเผด็จ - ขาดสอบ
11260 เด็กหญิง มนสันนัท์ ไกรนรา ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
11261 เด็กชาย นิธินนัท์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ป.  4 รตันศกึษา - ขาดสอบ
11264 เด็กหญิง องัศมุาลนิ ทองรว่ง ป.  5 ดรุณศกึษา2 - ขาดสอบ
11268 เด็กหญิง กญัญานฐั ศรสีมยั ป.  6 วดัควนเถียะ - ขาดสอบ
11280 เด็กชาย วรศิ บดิการ ป.  6 หนองหวา้ - ขาดสอบ
11286 เด็กหญิง ธัญพิชชา หนพูนัธ์ ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา - ขาดสอบ
11294 เด็กชาย แทนคณุ ศรแีกว้ ป.  6 อนบุาลเรวดีศกึษา - ขาดสอบ


