
เลขที่

สมคัร

001 ด.ญ.อรนุช  บัวกิ่ง โรงเรียนบ้านปากบางกลม ป.6

002 ด.ญ.นันท์นภัส  วงศ์มี โรงเรียนบ้านปากบางกลม ป.6

003 ด.ญ.เมธิษา หยูเอียด โรงเรียนบ้านปากบางกลม ป.6

004 ด.ช.ยศวริศ  หนูรัก โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ป.6

005 ด.ช.อนันตสิน  ขวัญมิ่ง โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ป.6

006 ด.ช.ภูมดินทร์  นาคปลัด โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ป.6

007 ด.ญ.ปริฉัตร  บุญดก โรงเรียนบ้านลานนา ป.6

008 ด.ญ.ณัชชา  เกื้อคราม โรงเรียนบ้านลานนา ป.5

009 ด.ญ.กติการณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านลานนา ป.5

010 ด.ญ.ปานกมล  มุสิกสินธ์ โรงเรียนบ้านลานนา ป.4

011 ด.ญ.ปัทมาวดี  คชลักษณ์ โรงเรียนบ้านลานนา ป.6

012 ด.ญ.ศศิกานต์  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านลานนา ป.5

013 ด.ญ.จุฑาภรณ์  ตะลาศิริ โรงเรียนบ้านลานนา ป.5

014 ด.ญ.นภดารา  รักใหม่ โรงเรียนบ้านลานนา ป.5

015 ด.ญ.ญาณัจฉรา  จิตติศักด์ิ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

016 ด.ญ.จุฬารัตน  ศุมงคล โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

017 ด.ญ.วริษฐา  เอียดช่วย โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

018 ด.ช.วัฒนา  ศรีสงคราม โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

019 ด.ซ.พิชิตพล  ศรีหะบุตร โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

020 ด.ญ.ญัฎฐธิกา  รักษาพล โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

021 ด.ญ.ฐานิสา  มีปลอด โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

022 ด.ช.กิตติศักด์ิ  ศรีหนู โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

023 ด.ญ.สุชาวดี  อินทร์ช่วย โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

024 ด.ญ.รัตติกาล  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6
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025 ด.ญ.ณัชชารินทร์  วีระพันธ์ โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

026 ด.ญ.ปารวี  มากศรี โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

027 ด.ช.ธีรดนย์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

028 ด.ญ.ฐิตาภา  หนูด้วง โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

029 ด.ญ.อภิรมย์  นวนจันทร์ โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

030 ด.ช.นิธิวัฒน์  ไกรช่วย โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

031 ด.ช.ธนวิทย์  สุขกรง โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.5

032 ด.ญ.ณัฐนิชา  เพชรคง โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

033 ด.ญ.ณัฐวดี  ศรีหนู โรงเรียนบ้านทุง่ใคร ป.6

034 ด.ญ.วิสุทธิกานต์  หยู่ใหม่ โรงเรียนบ้านหนองหิน ป.5

035 ด.ญ.บุญสิตา  นาคเกล้ียง โรงเรียนบ้านหนองหิน ป.5

036 ด.ช.ชัยภัทร  ข าเกิด โรงเรียนบ้านหนองหิน ป.5

037 ด.ญ.ชลทิชา  ทองหนูน โรงเรียนบ้านหนองหิน ป.5

038 ด.ช.พิทยา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดควนใส ป.5

039 ด.ญ.สุทธิกานต์  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดควนใส ป.5

040 ด.ช.สุรศักด์ิ  ลายสาย โรงเรียนวัดควนใส ป.5

041 ด.ญ.ปิน่มนัส  เมืองทอง โรงเรียนวัดควนใส ป.6

042 ด.ญ.จิตรพัตรา  เสนาคง โรงเรียนวัดควนใส ป.6

043 ด.ญ.สุภาวดี  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดควนใส ป.6

044 ด.ญ.นิฐานัญ  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัดควนใส ป.4

045 ด.ช.ปิติภัทร  พรหมศรี โรงเรียนวัดควนใส ป.4

046 ด.ญ.สุทธิดา  ลายสาย โรงเรียนวัดควนใส ป.4

047 ด.ญ.มนพัทธ์  รักกมล โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.6

048 ด.ญ.วัลย์ลิกา  ทองแดง โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.6

049 ด.ญ.ขนิษฐา  หล่าบัง้ไฟ โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.6

050 ด.ช.รณกร  ชอบผล โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.6



เลขที่
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051 ด.ญ.บุญรักษา สมมาก โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.5

052 ด.ญ.ชัญพร  เรืองศรี โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.5

053 ดซช.ศุกพลัฎฐ์  ประดิษฐ์กภัย โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.5

054 ด.ญ.พรนิตา  ศรีทวี โรงเรียนวัดควนเถียะ ป.5

055 ด.ช.ยศกร  มีรัชชะ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

056 ด.ญ.ธีระพงศ์  คงสวัสด์ิ  โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

057 ด.ญ.สุทธญาณ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

058 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ทองมาก โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

059 ด.ช.จักราวุฒิ  ศรีอ าภัย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

060 ด.ญ.มนรดา  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

061 ด.ญ.พิมรดา  อ่อนภักดี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

062 ด.ญ.ชลิตา  พลเกิด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

063 ด.ญ.สุพาพร  นวลพลับ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

064 ด.ญ.อัญจริยา  เปล่ียวปลอด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

065 ด.ญ.ณชามญชุ์  จงหมาย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

066 ด.ญ.วิชาวดี  เพ่งพินิจ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

067 ด.ญ.ศิริยากร ศิริชุม โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

068 ด.ช.วรปรัชญ์  วรานุชิต โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

069 ด.ญ.อภิสรา  จรณา โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

070 ด.ญ.ธาริณี  ภชงค์เจริญ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

071 ด.ญ.เยาวลักษณ์  สอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

072 ด.ช.ชนกันต์  เขียวแป้น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

073 ด.ญ.อรุณกมล  นิตย์วิมล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.5

074 ด.ช.กษิด์ิเดช  เกิดหนู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6
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075 ด.ช.กฤติน  รักเอียด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

076 ด.ช.ภัทรธร  สะตะพันธ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

077 ด.ช.ปรเมศวร์  นาคสิริเจริญ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

078 ด.ญ.ปุณยนุช  จรด า โรงเรียนชุมชนดวนดินแดง ม.173 ป.6

079 ด.ญ.จันทิมาพร  พรมนุ่น โรงเรียนชุมชนดวนดินแดง ม.174 ป.6

080 ด.ช.อภิวัฒน์  ภักดีนาค โรงเรียนชุมชนดวนดินแดง ม.175 ป.6

081 ด.ช.ภาณุวัตร  ทองพูน โรงเรียนชุมชนดวนดินแดง ม.176 ป.6

082 ด.ญ.ขวัญชนก  เผือกแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.5

083 ด.ญ.ผกามาศ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.5

084 ด.ญ.เพ็ญพิชชา  นุ่นเรือง โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.5

085 ด.ช.สกุลโชค  แสงเสวก โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.6

086 ด.ญ.ณัฐธิกา  ช านาญ โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.6



เลขที่

สมคัร

087 ด.ญ.ฐิติพร  หนูทอง โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.6

088 ด.ช.มนัสนันท์  วันรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ป.6

089 ด.ช.อภิรักษ์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

090 ด.ญ.กุลปรียา  แก้วเพช็ร โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

091 ด.ญ.อรพรรณ  ด้วงสง โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

092 ด.ญ.พัธรนันท์  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

093 ด.ช.รักษาชล  พูนขาว โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

094 ด.ช..นันทพันธ์  สมาคม โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

095 ด.ญ.มัลลิกา  ทองกล่ิน โรงเรียนบ้านพรุบัว ป.6

096 ด.ช.สิรวิชญ์  ทองทะวัย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

097 ด.ช.ระพีพัฒน์  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

098 ด.ช.ชนคม  แก้วมณีดิษกุล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

099 ด.ช.วิญญู  สิงห์สาธร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

100 ด.ช.วิชัญะ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

101 ด.ญ.สุพัตรา  จันทร์ปาน โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

102 ด.ญ.ภารดี  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

103 ด.ญ.ลัคนา  ตรงแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

104 ด.ญ.อัยลดา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

105 ด.ญ.พิมพาภรณ์  ฉลาด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

106 ด.ญ.วชิรญาณ์  ยมราช โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

107 ด.ญ.ณัฐริกา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

108 ด.ช.กุลชาติ  จิตรเสถัยร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

109 ด.ญ.เบญญาภา  เกาะทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

110 ด.ช.ไกรวิชญ์  ขันธจีระวัฒน์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6
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111 ด.ญ.ณัฐชยา  ชนะขวัญ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

112 ด.ญ.ชนัฌชา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

113 ด.ญ.พิมลพร  ชุมหล่อ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

114 ด.ญ.ชวัลยา  บุญทองแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

115 ด.ญ.อิศราวรินทร์  ชิราภรณ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

116 ด.ญ.ภัณธิรา  ศิริวงษ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

117 ด.ช.อิทธิพัทธ์  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

118 ด.ญ.ณัฐริกา  ศศิสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

119 ด.ญ.ปัณฑารัตน์  พูนขาว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

120 ด.ญ.เพ็ญประภารัตน์    บางขะกูลโรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

121 ด.ญ.ณัฐพร  รักษาชล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

122 ด.ญ.เขมจิรา  หนูสังข์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6
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123 ด.ญ.จิดาภร  ตระกูลวณิชชากร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

124 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  เมืองทองอ่อน โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

230 ด.ช.พุทธาดา  ทองบุญชู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

231 ด.ช.เจนณรงค์  ฮ่วมเสือ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ป.6

232 ด.ช.ฐิติพงค์  จันทร์มาต โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

233 ด.ญ.บัณฑิตา  สิทธิศักด์ิ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

234 ด.ญ.ศรัณยา  ศรภักดี โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

235 ด.ช.ภีระภัทร์  สินทา โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

236 ด.ช.กันตพณ  คงเพชรนุ่น โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

237 ด.ช.ชนะวัฒน์  รัตนมาศ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

238 ด.ช.รพีพงค์  อนุรักษ์ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

239 ด.ช.พงศภัค  รองเล่ือน โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

240 ด.ญ.สิรินภา  เผ่าวิวัฒน์ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

241 ด.ญ.พัทธีรา  ตรีแก้ว โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

242 ด.ญ.ศุภิสรา  อ้นประวัติ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

243 ด.ญ.ศรัณย์พร  รักษาพล โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

244 ด.ญ.ทาณิชา  ทองน้ าแก้ว โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ป.5

245 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

246 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

247 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

248 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

249 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

250 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

251 โรงเรียนรักขิตวัน ป.6

ชื่อ - สกุล โรงเรียน ชั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12

รายชื่อผู้สมคัรสอบ วัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ปี 61

ลายมอืชื่อ



เลขที่

สมคัร

125 ด.ญฐาณัดฎา  เจิรญสุข โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,ว,อ,

126 ด.ญ.อาภาภัทร  เพียรชัยสง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,ว,อ,

127 ด.ญซอภิชญา  นาคมนค์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,ว,

128 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ไชยพลบาล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,ว

129 ด.ญ.ณัฐชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,อ

130 ด.ช.นพกฤตย์  หนูแป้น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,อ

131 ด.ช.สิทธิพล  เรืองคล้ิง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท,ว

132 ด.ช.เชาว์วัฒนา  นุ่นนิน โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,ท

133 ด.ฐ.เพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ท,อ

134 ด.ญ.อุทัยวดี  ชูประสูตร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ท,อ

135 ด.ญ.ภัทรธิดา  นุราภักด์ิ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ท,อ

136 ด.ช.สัขเทพ  สงสว่าง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ว,ส

137 ด.ช.ธนภัทร  บุญจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ค,อ

138 ด.ญ.ปิยะรัตน์  ขวดทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6 ท,ว

139 ด.ช.พงศธร  ปิน่ทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

140 ด.ช.พุฒิเมธ  นวลขาว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

141 ด.ช.ธัชนนท์  อ่อนขวัญ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

142 ด.ช.ชนาธิป  ไหมสีทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

143 ด.ช.นักรบ  เหมือนแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

144 ด.ช.ภัสศักย์  เอียดเกล้ียง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

145 ด.ช.จักรภัทร  สายเท้าเอื้อน โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

146 ด.ช.พงศกร  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

147 ด.ช.มุนินทร์  แลกจันเหนือ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

ลายมอืชื่อ

                                             โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร                 ห้องสอบที ่ 5
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วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล โรงเรียน ชั้น 



148 ด.ญ.ณิชชา  รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

149 ด.ญ.ชิตชนก  คงไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

150 ด.ญ.อมรรัตน์  วิมลเมือง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

151 ด.ญ.วิภูษิตา  นิลละเอียด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

152 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ใหญ่ปรัขญาวิทย์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

153 ด.ช.รัฐภาส  แดงคงแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

154 ด.ช.วีระภัทร  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

155 ด.ช.ชานนท์  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

156 ด.ญ.วรณัน  ภูมศรี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

157 ด.ช.ณัฎฐกิตต์ิ  สินทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

158 ด.ญ.ปลิตา  เซ่งเส้น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

159 ด.ญ.ขวัญมนัส  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

160 ด.ญ.อรพรรณ  พูลเกิด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

161 ด.ญ.เบญจวรรณ  ทรายละเอียด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

162 ด.ญ.ปิยาวรรณ  บุญจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

163 ด.ช.ธนภูมิ  สงชู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

164 ด.ช.เตชิด  พูลจันทร์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

165 ด.ช.พีรธัช  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

166 ด.ช.กิตติพงศ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

167 ด.ช.กิตติภูมิ  ศรีพรมทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

168 ด.ช.อภิสิทธิ ์ หนูวุน่ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

169 ด.ญ.นัทกานต์  ชนะรบ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

170 ด.ญ.ณัฐธภา  แคล้วอาวุธ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

171 ด.ญ.กนกอร  อักษรนิตย์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

172 ด.ญ.ปรีชยา  คงชู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

173 ด.ญ.อภิชญา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

174 ด.ช.ณัฐวุฒิ   คงเรือง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

175 ด.ญ.เพลงอักษร  ฉิมเกื้อ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

วิชาภาษาไทย



176 ด.ญ.ชญานิษฐ์  ถาวร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

177 ด.ญ.กรวิภา  โส้ปะหลาง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

178 ด.ญ.ปฐมวฎี  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

179 ด.ญ.นิติพร  หมื่นจร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

180 ด.ญ.กานต์สินี  วงศ์เดช โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

181 ด.ญ.จิรัฐติกาล  คงใหม่ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

182 ด.ญ.ญาณิศา  นวลแสง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

183 ด.ญ.สุภาวดี  ภารชาตรี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

184 ด.ญ.กมลชนก  เพชรคง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

185 ด.ญ.จิตติภัทรา จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

186 ด.ญ.ปรียาภัส  หอยนกคง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

187 ด.ช.อติรัณณ์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

188 ด.ช.เอกรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

189 ด.ช.แสงสว่าง  จิรักษา โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

190 ด.ช.พชรกร  ซุ่นกี่ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

191 ด.ช.เกรียไกร  บุรีภักดี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

192 ด.ช.พีรวิชญ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

193 ด.ญ.อิสริยาภรณ์  สุชสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

194 ด.ช.ภาสกร  บุญทองแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

195 ด.ช.สหรัฐ  นวนแป้น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

196 ด.ช.ธีร์ธวัช  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

197 ด.ช.ตรรกวิทย์  พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

198 ด.ช.วรินธิธ์ร  แก้วนก โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

199 ด.ช.อรุณกมล  คงแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

200 ด.ช.ชัยภัทร์  เดชสุวรณ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

201 ด.ช.ปวริศ  อุดมไพจิตรกุล โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

202 ด.ช.ณัฐวุฒิ  สุขเนาวรัตน์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

203 ด.ช.ปุณยาพร  ก าจร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์



204 ด.ช.ดนัยวิชญ์  หนูข า โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

205 ด.ช.พงศ์พิพัฒน์  ชูเกิด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

206 ด.ช.ธนวัฒน์  จัตตุพงศ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

207 ด.ช.สราวุฒิ  สุวรรณชัย โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

208 ด.ช.วิศัลยพงศ์  รัตนพงค์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

209 ด.ช.ธีรพันธ์  อักษรสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

210 ด.ช.ธีทัต  สมาคม โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

211 ด.ช.ภูบดินทร์  คมข า โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

212 ด.ญ.ปาริชาติ  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

213 ด.ญ.ธันย์ชนก  ปลอดเขียว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

214 ด.ญ.นาถฤดี  อ่อนวิเศษ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

215 ด.ญ.ปวัณ์ธิดา  อุดมพรสุขสันต์ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

216 ด.ญ.กวีวรรณ  หนูเอียด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

217 ด.ญ.จันทมณี  ราชแป้น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

218 ด.ญ.ณิชารีย์  ชุมโดทอง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

219 ด.ญ.อนันตญา  อินทร์อักษร โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

220 ด.ญ.ศศิชา  คงโหรน โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

221 ด.ญ.พัชรินทร์  ชูชื่น โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

222 ด.ญ.โอศิตา  มิ่งวรรณ โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

223 ด.ช.สนธิ  ทองคง โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

224 ด.ช.ภูริพัทร  เพ็งหนู โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

225 ด.ญ.วาสิตา  เทีย่งสนิท โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

226 ด.ช.วรัญญู  หยิ้มแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

227 ด.ญ.จันทิมา  หนักเกิด โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

228 ด.ช.วีระโรจน์  โชคทองยอดแก้ว โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

229 ด.ช.พัรพัฒน์  ใจซ่ือดี โรงเรียนบ้านชะอวด ป.6

วิชาสังคม

วิชาภาษาอังกฤษ


