
เลขท่ี
สมัคร

1 001 ด.ญ.ปัณฑิตา  บุญเก้ือ บ้านทุ่งใคร ป.6
2 002 ด.ญ.อริสา  เข้ียวด้วง บ้านทุ่งใคร ป.6
3 003 ด.ช.ธนวิทย์  สุขกรง บ้านทุ่งใคร ป.6
4 004 ด.ญ.สุปวีณ์  เรืองสังข์ บ้านทุ่งใคร ป.6
5 005 ด.ญ.ณัชชารินทร์  วีระพันธ์ บ้านทุ่งใคร ป.6
6 006 ด.ช.พฤทธชาติ  เหล่ียมไตร บ้านทุ่งใคร ป.6
7 007 ด.ญ.ภัณฑิรา  พรหมแก้ว บ้านทุ่งใคร ป.6
8 008 ด.ช.วงศกร  แสงจันทร์ บ้านทุ่งใคร ป.6
9 009 ด.ญ.นันธิการณ์  วาษะ บ้านทุ่งใคร ป.6
10 010 ด.ญ.วาสนา  ฉิมฉ่่า บ้านทุ่งใคร ป.6
11 011 ด.ช.มงคลเฉลิม  รอดเสน บ้านทุ่งใคร ป.6
12 012 ด.ช.ชาญชัย  หนูพรหม บ้านทุ่งใคร ป.6
13 013 ด.ญ.ยุมารัตน์  ว่องไว บ้านทุ่งใคร ป.6
14 014 ด.ญ.อภิสรา  เสนแก้ว บ้านทุ่งใคร ป.6
15 015 ด.ช.ทินภัทร  สระทองกลัด บ้านทุ่งใคร ป.6
16 016 ด.ช.พีรพัฒน์  สุวรรณ์บูรณ์ บ้านทุ่งใคร ป.6
17 017 ด.ญ.ชาลิสา  คงเพชรนุ่น บ้านทุ่งใคร ป.6
18 018 ด.ญ.ณัชชา  เก้ือคราม บ้านลานนา ป.6
19 019 ด.ญ.ณิชนันทน์ กุงพร บ้านลานนา ป.6
20 020 ด.ช.ศฤงการ ช่อสม บ้านลานนา ป.6
21 021 ด.ญ.ศศิกานต์  จันทร์นวล บ้านลานนา ป.6
22 022 ด.ญ.นภดารา  รักใหม่ บ้านลานนา ป.6
23 023 ด.ญ.กติการณ์ จันทร์แก้ว บ้านลานนา ป.6
24 024 ด.ญ.ณัฐวิภา  สว่างวงศ์ บ้านลานนา ป.6
25 025 ด.ญ.วรัทยา  ช่วยใจดี บ้านลานนา ป.6
26 026 ด.ญ.จุฑาภรณ์  ตะลาศิริ บ้านลานนา ป.6
27 027 ด.ญ.ชนากานต์  ราชนาวี บ้านลานนา ป.6
28 028 ด.ญ.ชนินญา  วรรณศิริ บ้านลานนา ป.6
29 029 ด.ญ.บัณฑิตา  คชลักษณ์ บ้านลานนา ป.5
30 030 ด.ญ.อรณิชา  โภคา บ้านลานนา ป.5
31 031 ด.ญ.ปานกมล  มุสิกสินธ์ บ้านลานนา ป.5
32 032 ด.ญ.เปมิกา  พิศแลงาม บ้านลานนา ป.5
33 033 ด.ช.ปิยพัทธ์ิ  ทองวิธิ บ้านปากบางกลม ป.5
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34 034 ด.ช.ภูริทัศ  ชัยตรี บ้านปากบางกลม ป.6
35 035 ด.ญ.วนิดา  พูนเพ่ิม บ้านปากบางกลม ป.5
36 036 ด.ช.อัษฎาวุธ  ด่าสงค์ บ้านปากบางกลม ป.5
37 037 ด.ช.ณัฐวัฒน์  อินทร์ช่วย บ้านปากบางกลม ป.6
38 038 ด.ช.นครินทร์  คงฉิม บ้านปากบางกลม ป.6
39 039 ด.ญ.วณารัตน์  บุญริทร์โกฏ บ้านปากบางกลม ป.6
40 040 ด.ญ.วีณา  ใจซ่ือ บ้านปากบางกลม ป.6
41 041 ด.ช.นันทิวรรชน์  จันทร์ด่า ชุมชนควนดินแดง  173 ป.6
42 042 ด.ช.ภัณฑ์ธีระ  เยาวยอด ชุมชนควนดินแดง  173 ป.6
43 043 ด.ญ.กมลวรรณ  อินศรีทองสงค์ ชุมชนควนดินแดง  173 ป.6
44 044 ด.ช.เปรมสุข  มังสัง ชุมชนควนดินแดง  173 ป.5
45 045 ด.ช.ภูวิภัทร  อินทร์จันทร์ วัดท่าเสม็ด ป.6
46 046 ด.ญ.ศุภนุช  รุยันต์ วัดท่าเสม็ด ป.6
47 047 ด.ญ.นันทรัตน์  ระถะการ วัดท่าเสม็ด ป.6
48 048 ด.ญ.สิรินาถ  หนูเมือง วัดท่าเสม็ด ป.6
49 049 ด.ญ.ศุภิสรา  สุคนธ์ วัดควนใส ป.4
50 050 ด.ช.พิมพ์ลภัส เสียนทอง วัดควนใส ป.4
51 051 ด.ช.พรประทาน  ข่าช่วย วัดควนใส ป.5
52 052 ด.ช.ณภัทร ทองสม วัดควนใส ป.5
53 053 ด.ญ.ศิริพร  จีนช่ัง วัดควนใส ป.5
54 054 ด.ญ.สุทธิดา  ลายสาย วัดควนใส ป.5
55 055 ด.ญ.กิตติธัช  หลักชัย วัดควนใส ป.5
56 056 ด.ช.ปิติภัทร  พรหมศรี วัดควนใส ป.5
57 057 ด.ญ.นิฐานัญ  จันทร์สุขศรี วัดควนใส ป.5
58 058 ด.ช.พิทยา  แก้วสุวรรณ วัดควนใส ป.6
59 059 ด.ญ.อนัญญา  จันมาก วัดควนใส ป.6
60 060 ด.ญ.ตมิศา  แก้ววิจิตร วัดควนใส ป.6


