
เลขท่ี
สมัคร

1 001 ด.ช.ณัฐกรณ์  ศศิสุวรรณ บ้านชะอวด ป.6
2 002 ด.ญ.อินทรดา  ศรีนวลขาว บ้านชะอวด ป.5
3 003 ด.ญ.กมลชนก ทองถวิล บ้านชะอวด ป.5
4 004 ด.ญ.ณัฐฑินันทร์  ภักดีวานิชย์ บ้านชะอวด ป.6
5 005 ด.ช.กฤตเมธ  แก้วมณี บ้านชะอวด ป.6
6 006 ด.ช.เชิดพงษ์  มีศรี บ้านชะอวด ป.6
7 007 ด.ญ.ธีรฎา  หนูช่วย บ้านชะอวด ป.6
8 008 ด.ญ.นภัสกร  จันทร์ศรีคง บ้านชะอวด ป.6
9 009 ด.ญ.ฐิตาภา  สว่างฤทธ์ิ บ้านชะอวด ป.6
10 010 ด.ญ.เพ็ญธิญา  เพ็ญน่ิม บ้านชะอวด ป.5
11 011 ด.ช.ชญานิน  อยู่ขาว บ้านชะอวด ป.6
12 012 ด.ญ.อมรรัตน์  จันทร์แก้ว บ้านชะอวด ป.6
13 013 ด.ญ.วรรณษา  แซ่ย่อง บ้านชะอวด ป.6
14 014 ด.ญ.พิมลพรรณ  จันทร์แก้ว บ้านชะอวด ป.6
15 015 ด.ช.กฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร บ้านชะอวด ป.6
16 016 ด.ช.กิตติคูณ  สุขคร บ้านชะอวด ป.6
17 017 ด.ญ.วรรณิดา  แซ่ม่าน บ้านชะอวด ป.6
18 018 ด.ญ.เปมิกา  คงเรือง บ้านชะอวด ป.6
19 019 ด.ญ.อศิฐา  ชูสุข บ้านชะอวด ป.6
20 020 ด.ญ.สวรรยา  รามจันทร์ บ้านชะอวด ป.6
21 021 ด.ญ.ชลลธิดา  คงแก้ว บ้านชะอวด ป.6
22 022 ด.ญ.นภชนก  ปานะจินาพร บ้านชะอวด ป.6
23 023 ด.ญ.นภัสสร  บุญฤทธ์ิ บ้านชะอวด ป.6
24 024 ด.ญ.ปัทมา  ไหมชู บ้านชะอวด ป.6
25 025 ด.ญ.จิรัชยา  รักด้วง บ้านชะอวด ป.6
26 026 ด.ญ.ดารินทร์  รัตนกุล บ้านชะอวด ป.6
27 027 ด.ช.สรวิชญ์  วิชัย บ้านชะอวด ป.6
28 028 ด.ญ.ณัฎฐธิดา  แซ่หลี บ้านชะอวด ป.6
29 029 ด.ช.ธีรนันท์  ศรีจิรัตน์ บ้านชะอวด ป.6
30 030 ด.ญ.เขมินทรา  ราชวงค์ บ้านชะอวด ป.6
31 031 ด.ญ.กุลิสรา  นุราภักด์ิ บ้านชะอวด ป.6
32 032 ด.ช.เปรมณัสม์  หล่อสุพรรณพร บ้านชะอวด ป.6
33 033 ด.ญ.กันติชา  ทองถ่ิน บ้านชะอวด ป.6
34 034 ด.ญ.ศุภิสรา  ชูลาน บ้านชะอวด ป.6
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35 035 ด.ญ.พิมพ์ชนก  สุขคุ้ม บ้านชะอวด ป.6
36 036 ด.ช.ธนดลณ์  ณ นคร บ้านชะอวด ป.6
37 037 ด.ช.ธีรภัทร  ช่วยพูลชู บ้านชะอวด ป.6
38 038 ด.ช.วีราทร  ทองรักขาว บ้านชะอวด ป.6
39 039 ด.ญ.ณิชนันท์  ถาวร บ้านชะอวด ป.6
40 040 ด.ญ.วิรัลพัชร  ขันติสิทธ์ิ บ้านชะอวด ป.6
41 041 ด.ช.รัฐศาสตร์  คงคานนท์ วัดนาหมอบุญ ป.6
42 042 ด.ช.พลภูมิธรรม  ฤทธิชัย วัดนาหมอบุญ ป.6
43 043 ด.ช.วุฒิไกร  ไชยพลบาล วัดนาหมอบุญ ป.6
44 044 ด.ช.ชยุตม์  แก้วประภาค วัดนาหมอบุญ ป.6
45 045 ด.ช.นริศร  ศรีวิหค วัดนาหมอบุญ ป.6
46 046 ด.ช.ธีรกานต์  หม่ืนรักษ์ วัดนาหมอบุญ ป.6
47 047 ด.ช.ธนวัฒน์  บุญสุวรรณ์ วัดนาหมอบุญ ป.5
48 048 ด.ช.ธนวัฒณ์  ไชยพลบาล บ้านชะอวด ป.4
49 049 ด.ญ.เพ็ชรลดา  เอียดคล้าย วัดนาหมอบุญ ป.6
50 050 ด.ญ.อภิษฐา  เพชรรัตน์ วัดนาหมอบุญ ป.6
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51 051 ด.ญ.อังคณา  ศิริชุม วัดนาหมอบุญ ป.6
52 052 ด.ญ.อรปรียา  นาคชู วัดนาหมอบุญ ป.6
53 053 ด.ญ.ปลายฟ้า  สุคนธา วัดนาหมอบุญ ป.6
54 054 ด.ญ.กัญญ์วรา  เรืองหยู วัดนาหมอบุญ ป.6
55 055 ด.ญ.อรัญญา  ทองประพันธ์ วัดนาหมอบุญ ป.6
56 056 ด.ญ.กมลพร  คุณุ วัดนาหมอบุญ ป.6
57 057 ด.ญ.ณิชาภัทร  ชูช่วย วัดนาหมอบุญ ป.6
58 058 ด.ช.ญาณพัฒน์  นวลขาว บ้านชะอวด ป.6
59 059 ด.ญ.บุญสิตา  แก่นแก้ว บ้านชะอวด ป.6
60 060 ด.ช.จตุรวิชญ์  บุญแก้วครุฑ บ้านหนองหิน ป.6
61 061 ด.ญ.ภัทรพร  บุญสุวรรณ์ ดรุณศึกษา ป.6
62 062 ด.ช.กฤตเมศ  เทพนิมิตร บ้านดอนทราย ป.6
63 063 ด.ช.ธราธิป  แสงจันทร์ บ้านชะอวด ป.6
64 064 ด.ญ.โสภิตนภัส  ด าพิน ดรุณศึกษา ป.6
65 065 ด.ญ.กุลภัสสร์  จโนภาส วัดนาหมอบุญ ป.5
66 066 ด.ญ.ชุติพร  ศรีประดิษฐ วัดนาหมอบุญ ป.5
67 067 ด.ญ.ธัญญาเรศ  แป้นสงค์ วัดนาหมอบุญ ป.5
68 068 ด.ญ.ปิยพร  บุญเวศน์ วัดนาหมอบุญ ป.5
69 069 ด.ญ.พิมพ์ชนก  เลิศกสิกรรม วัดนาหมอบุญ ป.5
70 070 ด.ญ.เขมนิจ  เสวกจันทร์ วัดนาหมอบุญ ป.5
71 071 ด.ญ.วริศรา  เถาว์มูล บ้านลานนา ป.4
72 072 ด.ญ.อริสรา  จันทร์แก้ว บ้านลานนา ป.4
73 073 ด.ญ.สาวิตรี  จิตเวช บ้านลานนา ป.4
74 074 ด.ญ.วรรณนิษา  ประจุทรัพย์ บ้านลานนา ป.4
75 075 ด.ญ.เรวดี  เงางาม บ้านลานนา ป.4
76 076 ด.ญ.พลอยไพลิน  ฉ่ าพิพัฒน์ บ้านลานนา ป.5
77 077 ด.ช.ธนาวุฒิ  หนูแก้ว บ้านลานนา ป.5
78 078 ด.ญ.เสาวลักษณ์  สมาคม บ้านลานนา ป.5
79 079 ด.ญ.อภิชญา  มากเปีย บ้านลานนา ป.5
80 080 ด.ญ.ศิวรัตน์  เพชรชู บ้านลานนา ป.5
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81 081 ด.ญ.สโรชา  จันทวาโร บ้านลานนา ป.5
82 082 ด.ญ.ณัชชา  สงรักษ์ บ้านลานนา ป.5
83 083 ด.ญ.นิชานันท์  ปานอินทร์ บ้านลานนา ป.5
84 084 ด.ช.ธนพล  สายนาค บ้านลานนา ป.5
85 085 ด.ญ.สุนิสา  วรรณศิริ บ้านลานนา ป.5
86 086 ด.ญ.อรณิชา  โภคา บ้านลานนา ป.6
87 087 ด.ญ.ศิโรรัตน์  เนาว์สุวรรณ์ บ้านลานนา ป.6
88 088 ด.ช.ภาณุพงศ์  ไกรพุฒ บ้านลานนา ป.6
89 089 ด.ญ.ปานกมล  มุสิกสินธ์ุ บ้านลานนา ป.6
90 090 ด.ช.กิตติศักด์ิ  ประจุทรัพย์ บ้านลานนา ป.6
91 091 ด.ญ.จิตรา  ฉิมเก้ือ บ้านลานนา ป.6
92 092 ด.ญ.เปมิกา  พิศแลงาม บ้านลานนา ป.6
93 093 ด.ญ.จุฬาลักษณ์  แดงเพชร ดรุณศึกษา ป.6
94 094 ด.ญ.ปาณิสรา  บ ารุงชาติ ดรุณศึกษา ป.6
95 095 ด.ญ.นภัสรา  กาฬกาญจน์ วัดกาโห่ใต้ ป.6
96 096 ด.ญ.เบญญา  รักไทรทอง วัดไม้เสียบ ป.6
97 097 ด.ญ.สุธัญญา  เสียงหวาน วัดไม้เสียบ ป.6
98 098 ด.ญ.จิตรานุช  พรมเกิด วัดไม้เสียบ ป.6
99 099 ด.ญ.ญารินดา  จ านงค์ฤทธ์ิ วัดไม้เสียบ ป.6
100 100 ด.ญ.สราวดี  การุณกิจ วัดไม้เสียบ ป.6
101 101 ด.ญ.อมลทิรา  รอดเจริญ วัดไม้เสียบ ป.6
102 102 ด.ช.บริมาส  สูตถิพันธ์ุ บ้านชะอวด ป.6
103 103 ด.ช.ทัตธน  อักษรคง บ้านชะอวด ป.5
104 104 ด.ช.เขมทัต  หนูสังข์ บ้านชะอวด ป.5
105 105 ด.ช.ภูวนัย  เอียดด า บ้านชะอวด ป.5
106 106 ด.ช.เปรมสุข  มังสัง ชุมชนควนดินแดง ป.6
107 107 ด.ญ.บัณฑิตา  คชลักษณ์ ชุมชนควนดินแดง ป.6
108 108 ด.ญ.อริศรา  เพชรหนองชุม ชุมชนควนดินแดง ป.6
109 109 ด.ญ.ปัญญาพร  สงสม ชุมชนควนดินแดง ป.6
110 110 ด.ญ.รักษิณา  แสงศรี ชุมชนควนดินแดง ป.6
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111 111 ด.ญ.อทิตยา  บุญเก้ือ ชุมชนควนดินแดง ป.6
112 112 ด.ญ.สุธิมา  คาวิญทร ชุมชนควนดินแดง ป.6
113 113 ด.ญ.ณัฐกานต์  จรด า ชุมชนควนดินแดง ป.6
114 114 ด.ช.ธนกร  สงกรด ชุมชนควนดินแดง ป.6
115 115 ด.ญ.กฤติยา  หนูเมือง วัดควนเถียะ ป.4
116 116 ด.ช.นนทพัฒน์  นาคกรด วัดควนเถียะ ป.4
117 117 ด.ช.กิตติภูมิ  เหมือนอ่อน วัดควนเถียะ ป.4
118 118 ด.ช.โพยมน้อย  ชมเชย วัดควนเถียะ ป.4
119 119 ด.ช.ก้องภพ  คชพันธ์ วัดควนเถียะ ป.4
120 120 ด.ช.ปกป้อง  ศรีหิรัญ วัดควนเถียะ ป.5
121 121 ด.ช.ณัฐชนน  รักกมล วัดควนเถียะ ป.5
122 122 ด.ญ.ธัญรดา  พิทักษ์ วัดควนเถียะ ป.5
123 123 ด.ญ.กัญญานัฐ  ศรีสมัย วัดควนเถียะ ป.5
124 124 ด.ญ.เรณุการ์  ด าช่วย วัดควนเถียะ ป.5
125 125 ด.ช.พีระพัฒน์  เก้ือแก้ว วัดควนเถียะ ป.6
126 126 ด.ช.ณพิชญ์  ชอบผล วัดควนเถียะ ป.6
127 127 ด.ช.รชต  คชพันธ์ วัดควนเถียะ ป.6
128 128 ด.ช.ปวีณ์กร  นวลยัง วัดควนเถียะ ป.6
129 129 ด.ญ.อมรกานต์  ณะคง วัดควนเถียะ ป.6
130 130 ด.ญ.กวินธิดา  หนูช่วย วัดควนเถียะ ป.6
131 131 ด.ญ.ยอดฉัตร  บุญวงศ์ วัดควนใส ป.4
132 132 ด.ญ.ปรียาภัทร  บ่อน้อย วัดควนใส ป.4
133 133 ด.ช.นภดล  ทองจันทร์ วัดควนใส ป.4
134 134 ด.ญ.นิฐานัญ  จันทร์สุขศรี วัดควนใส ป.6
135 135 ด.ญ.ศุภิสรา  สุคนธ์ วัดควนใส ป.5
136 136 ด.ญ.สุทธิดา  ลายสาย วัดควนใส ป.6
137 137 ด.ช.กิตติธัช  หลักชัย วัดควนใส ป.6
138 138 ด.ช.ปิติภัทร  พรหมศรี วัดควนใส ป.6
139 139 ด.ช.พรประทาน  ข าช่วย วัดควนใส ป.6
140 140 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  เสียนทอง วัดควนใส ป.5
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141 141 ด.ช.ป้องปราชญ์  กล่ินทอง วัดควนใส ป.6
142 142 ด.ญ.ณัฏฐกฤต  ชุมโดทอง ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
143 143 ด.ญ.ยศกร  กุศลสุข ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
144 144 ด.ช.นวพล  คงเมือง ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
145 145 ด.ญ.ฏาลนาฏ  หนูขาว ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
146 146 ด.ญ.ดนัยเทพ  พลเกษตร ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
147 147 ด.ญ.วันวิสา  แก้วสม ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
148 148 ด.ญ.สุชานารถ  มีฤทธ์ิ ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
149 149 ด.ช.ธนากร  เรืองระยับ ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.6
150 150 ด.ญ.ปุณยาพร  ช่วยสุด ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.4
151 151 ด.ญ.พิชญ์สินี  สงเผือก ชุมชนวัดเขาล าปะ ป.5
152 152 ด.ญ.สุชาดา  แทนด้วง บ้านทุ่งใคร ป.6
153 153 ด.ช.เปรมกิตต์ิ  ไกรช่วย บ้านทุ่งใคร ป.6
154 154 ด.ญ.ชนิดาภา  สุจิต บ้านทุ่งใคร ป.6
155 155 ด.ญ.วิมลมณี  สังข์ฤทธ์ิ บ้านทุ่งใคร ป.6
156 156 ด.ญ.สิทธินี  เกิดวัด บ้านทุ่งใคร ป.6
157 157 ด.ช.ภัทรกร  หนูด้วง บ้านทุ่งใคร ป.6
158 158 ด.ช.ภาณุวิชญ์  วรรณศิลป์ บ้านทุ่งใคร ป.6
159 159 ด.ญ.วริศรา  ไข่ทอง บ้านทุ่งใคร ป.6
160 160 ด.ช.สุกันต์  เพชรเก้ือ บ้านทุ่งใคร ป.6
161 161 ด.ช.ธนกฤต  เก้ือผล บ้านทุ่งใคร ป.6
162 162 ด.ช.สุวิจักษณ์  พรหมชู บ้านทุ่งใคร ป.6
163 163 ด.ช.ปุณณพัฒน์  ภู่ปาน บ้านชะอวด ป.6
164 164 ด.ญ.ฟ้าใส  พลแก้ว วัดดอนมะปราง ป.4
165 165 ด.ช.จักรภัทร  ข าตรี วัดดอนมะปราง ป.5
166 166 ด.ช.กรวิชญ์  แซ่พ่ัว วัดดอนมะปราง ป.6
167 167 ด.ช.กฤษณะ  ยอดด าเนิน วัดดอนมะปราง ป.6
168 168 ด.ช.แมทธิว  สุทธิพันธ์ วัดดอนมะปราง ป.6
169 169 ด.ญ.ศศิธารา  ศรีดี วัดกาโห่ใต้ ป.6
170 170 ด.ญ.ธัญวรัตน์  อ่อนเกตุพล วัดกาโห่ใต้ ป.5
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171 171 ด.ญ.ธนภรณ์  ยกเล็ก วัดกาโห่ใต้ ป.5
172 172 ด.ญ.ณิชานันท์  อ้นประวัติ วัดกาโห่ใต้ ป.5
173 173 ด.ช.ชิษณุชา  ขวัญศิริ วัดกาโห่ใต้ ป.5
174 174 ด.ช.นราภักด์ิ  ทองนุ่น วัดกาโห่ใต้ ป.5
175 175 ด.ญ.ปิยธิดา  ก าเนิดรักษา วัดกาโห่ใต้ ป.5
176 176 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ทองบ้านนา วัดกาโห่ใต้ ป.5
177 177 ด.ช.อดิศร  ทองพันธ์ วัดกาโห่ใต้ ป.6
178 178 ด.ญ.ชนุตย์  นรสิงห์ วัดกาโห่ใต้ ป.6
179 179 ด.ช.อภิวัฒน์  ชูช่วย วัดกาโห่ใต้ ป.6
180 180 ด.ช.ธีรภัทร์  อินถา วัดกาโห่ใต้ ป.6
181 181 ด.ญ.กัลยาภา  ญาณสูตร วัดกาโห่ใต้ ป.6
182 182 ด.ญ.ศศิวิมล  ศรีบริรักษ์ วัดกาโห่ใต้ ป.6
183 183 ด.ช.สุทธิพจน์  ศิริชุม วัดกาโห่ใต้ ป.6
184 184 ด.ญ.กันย์ชนก  อ้นทอง วัดกาโห่ใต้ ป.4
185 185 ด.ญ.เอกภพ  ชูนวลศรี วัดกาโห่ใต้ ป.4
186 186 ด.ช.สุทธิภัทร  ศิริชุม วัดกาโห่ใต้ ป.6
187 187 ด.ช.กฤษณ์ดา  โจทย์หอม วัดกาโห่ใต้ ป.6
188 188 ด.ช.ชญานนท์  พันธ์ุศิโรรัตน์ วัดวังฆ้อง ป.6
189 189 ด.ญ.รวินท์นิภา  ชูวิชัย วัดวังฆ้อง ป.6
190 190 ด.ญ.รัตนาภรณ์  วังบุญคง วัดวังฆ้อง ป.6
191 191 ด.ช.ศิวัฒน์  นาคปาน วัดวังฆ้อง ป.6
192 192 ด.ช.รัชชานนท์  แทนสุข วัดวังฆ้อง ป.6
193 193 ด.ช.ธราธิป  ชัยณรงค์ บ้านนางหลง ป.6
194 194 ด.ญ.นภัสสร  พันนายัง บ้านนางหลง ป.6
195 195 ด.ญ.พิชชาภา  รอดภัย บ้านนางหลง ป.6
196 196 ด.ญ.พัชรนันท์  จงไกรจักร บ้านนางหลง ป.6
197 197 ด.ช.ศิรสิทธ์ิ  จันทวาส บ้านนางหลง ป.6
198 198 ด.ญ.อรจิรา  สาระพิจิตร บ้านควนหนองหงส์ ป.5
199 199 ด.ญ.สรารินทร์  คงจันทร์ บ้านควนหนองหงส์ ป.5
200 200 ด.ช.บัณฑิตา  ศิริ บ้านควนหนองหงส์ ป.5
201 201 ด.ญ.กานต์ธิดา  เก้ือกูล บ้านควนหนองหงส์ ป.5
202 202 ด.ช.ณัฐภูมิ  เพ็งเมือง บ้านควนหนองหงส์ ป.5
203 203 ด.ญ.เอมิกา  อนงค์ บ้านควนหนองหงส์ ป.4
204 204 ด.ญ.นภัสสรณ์  ข าคล้าย บ้านควนหนองหงส์ ป.4
205 205 ด.ญ.นภัสรา  ทองปานดี บ้านควนหนองหงส์ ป.4
206 206 ด.ญ.ณัฐวรา  เนรานนท์ บ้านควนหนองหงส์ ป.6
207 207 ด.ช.ณัฐพงค์  อินทร์ธานี บ้านควนหนองหงส์ ป.6
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208 208 ด.ญ.พิมพิกา  เพชรมี บ้านควนหนองหงส์ ป.6
209 209 ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์  ทองใสพร บ้านควนหนองหงส์ ป.6
210 210 ด.ช.กฤษฎา  รังศรี บ้านควนหนองหงส์ ป.6
211 211 ด.ญ.แพรวา  อนงค์ บ้านควนหนองหงส์ ป.6
212 212 ด.ญ.เกศรา  เนาว์สุวรรณ บ้านควนหนองหงส์ ป.6
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