
เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 เด็กหญิง จุฑาศ จันทะรังสี บ้านบางปรง
2 เด็กชาย สิริณัฎฐ์ เท่ียงนุเคราะห์ อนุบาลตราด
3 เด็กหญิง ณนิดา สัจจวาที บ้านเนินตะบก
4 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีไพเราะ บ้านบางปรง
5 เด็กหญิง เอมมิกา ชนะชัย บ้านเนินตะบก
6 เด็กหญิง พัชนิภา อัตถาวร ชุมชนบ้านเขาสมิง
7 เด็กหญิง ธัญสินี พิรุณรส วัดเสนาณรงค์
8 เด็กชาย มู่อาซ มะตัน บ้านปะเดา
9 เด็กชาย ธงทวัฒน์ แอ่นนอก ชุมชนบ้านเขาสมิง
10 เด็กชาย ภูตะวัน แอ่นนอก ชุมชนบ้านเขาสมิง
11 เด็กชาย พงทวัฒน์ แอ่นนอก ชุมชุนบ้านเขาสมิง
12 เด็กหญิง รักษา บ้านเนินตะบก
13 เด็กหญิง เขมิกา เนืองน้อย บ้านเขาฉลาด
14 เด็กชาย ธนธรณ์ สามนคร บ้านหนองบัว
15 เด็กชาย รัชพล พลเย่ียม บ้านเนินตะบก
16 เด็กชาย สุเมธ สมหวัง บ้านเนินตะบก
17 เด็กชาย  อานนท์ ราชนุเคราะห์ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
18 เด็กชาย ธีรภัทร ประกอบผล บ้านปะเดา
19 เด็กชาย รพีภัทร พ่อพรม บ้านมณฑล
20 เด็กหญิง ซันมา กสิพูล บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
21 เด็กหญิง น ้าอ้อย ลา บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
22 เด็กหญิง น ้าหวาน วิชัย บ้านเนินตะบก
23 เด็กหญิง ณัฐพร ศรีแก้ว วัดเสนาณรงค์
24 เด็กชาย พีรพงศ์ ธรรมสุขัง บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
25 เด็กชาย เจษฎากร ริ วกาญจนา สุนันทาวิทยา
26 เด็กชาย ภานิชวาร พรถนอมอุไร บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
27 เด็กชาย ธนบดี ศรีประเสริฐ บ้านเนินตะบก
28 เด็กชาย สรวิช บัวขาว บ้านดงกลาง
29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงพา บ้านเนินตะบก
30 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เฮงทอง บ้านหนองบัว
31 เด็กหญิง ณิชาพัฒน์ สุกิจวุฒิโภคิน บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
32 เด็กหญิง ศรัณย์ฉัตร สีกลาง บ้านปะเดา
33 เด็กหญิง ศิริกัญญา เพ็ชรสุวรรณ กิตติวิทยา
34 เด็กชาย มอน- บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
35 เด็กชาย สุรี ราญรอน บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
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36 เด็กหญิง ฐิตาภา เสนาประชุม อนุบาลตราด
37 เด็กชาย คุณานนษ์ จันทรา บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
38 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ พันธ์ุพิริยะ บ้านท่าประดู่
39 เด็กหญิง สโรชา อาจจันทึก บ้านโป่ง
40 เด็กชาย วุฒิพงษ์ จันทรมณี บ้านมณฑล
41 เด็กชาย ธนดล มากประยูร วัดสลัก
42 เด็กชาย ธราธาร ตันประเสิฐ บ้านเขาฉลาด
43 เด็กชาย สุวิจักขณ์  ค้าพงษ์ บ้านบางปรง
44 เด็กชาย ปรเมษฐ์ สว่างอารมณ์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
45 เด็กหญิง สุชานุช อารี ชุมชนบ้านเขาสมิง
46 เด็กหญิง จิรานุช เพ็งสกุล ชุมชนบ้านเขาสมิง
47 เด็กชาย ทฤษฎี ด้วงพรม บ้านเนินตะบก
48 เด็กหญิง อริศรา สุขไพโรจน์ อนุบาลตราด
49 เด็กหญิง สุพรรษา - บ้านเนินตะบก
50 เด็กชาย ศกุนต์ ทนุวงษ์ สุนันทาวิทยา
51 เด็กชาย ศุภเชฏฐ์ สัตย์ซ่ือ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
52 เด็กชาย ภูรินท์ ชมย้วน บ้านเจียนพัฒนา
53 เด็กหญิง กัญญาภัค สุริยา บ้านเจียรพัฒนา
54 เด็กหญิง มณีวรรณ ห่างภัย บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
55 เด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์ตะลุง อนุบาลตราด
56 เด็กหญิง กัญญาพัชร กิจอักษร บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
57 เด็กหญิง ขวัญข้าว แซ่ฉ่ัว ชุมชนบ้านเขาสมิง
58 เด็กหญิง นัฐพร ทศค้าไชย บ้านเนินตะบก
59 เด็กหญิง จณิสตา รัตนมูล บ้านเจียรพัฒนา
60 เด็กหญิง ชุติมา เจริญผล บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
61 เด็กชาย กชพรรณ ชนะสิทธ์ิ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
62 เด็กหญิง กัลยรัตน์ กองสูงเนิน บ้านเจียรพัฒนา
63 เด็กหญิง ชัญญ กิตติมณีมาศ สมโภชน์กรุงอนุสรณ์
64 เด็กหญิง กมลพร ตันติสิทธิชัย บ้านโป่ง
65 เด็กหญิง กนกพร ถ ้ากลาง บ้านเจียรพัฒนา
66 เด็กหญิง ธัญสินี ประทุมานนท์ บ้านเจียรพัฒนา
67 เด็กหญิง เกศินี  ศรีลาชัย ชุมชนบ้านเขาสมิง
68 เด็กหญิง ปุณยวีร์ มาสังข์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
69 เด็กชาย จุลศิริ โชติช่วง บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
70 เด็กหญิง ศุทธิณี ทีปะลา บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
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71 เด็กหญิง นุช เพ็ญ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
72 เด็กหญิง นพวรรณ แพนสมบัติ บ้านเนินตะบก
73 เด็กหญิง หทัยภัทร สกลไชย ชุมชนบ้านเขาสมิง
74 เด็กหญิง จารุวรรณ ศรประดิษฐ์ บ้านเจียรพัฒนา
75 เด็กชาย ธนณ์เทพ สายอยู่ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
76 เด็กชาย พิสนุย์ แหลมหลัก วัดตาพลาย
77 เด็กหญิง อริตา ไชชยาง ชุมชนบ้านเขาสมิง
78 เด็กหญิง จิราภา กองแก้ว ชุมชนบ้านเขาสมิง
79 เด็กหญิง อริศา ทับอุไร บ้านเจียรพัฒนา
80 เด็กชาย ปารมี เมืองเฟือง บ้านเจียรพัฒนา
81 เด็กหญิง พรลภัส ศรีกุล ชุมชนบ้านเขาสมิง
82 เด็กชาย ชนะพล ขวนขวาย บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
83 เด็กหญิง กุลิสรา สถาพร มารดานุสรณ์
84 เด็กชาย อณิวัฒน์ นาคก้อน ชุมชนบ้านเขาสมิง
85 เด็กชาย นัน นุด บ้านตามาง
86 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุขม่ัน บ้านตามาง
87 เด็กชาย ข้าวต้ม ทองดี บ้านตามาง
88 เด็กชาย รังสิมันต์ แสนสวัสด์ิ บ้านตามาง
89 เด็กชาย ยุทร โอน บ้านตามาง
90 เด็กชาย ใบชา สุขช้อย บ้านตามาง
91 เด็กชาย ริม ช้าจิน บ้านตามาง
92 เด็กชาย วิสา ชิน บ้านตามาง
93 เด็กหญิง กิตติยาทัย นุชพันธ์ บ้านตามาง
94 เด็กหญิง ฐการิน ศรีสวาท ชุมชนบ้านเขาสมิง
95 เด็กหญิง ฐิดาฌา ศรีสวาท ชุมชนบ้านเขาสมิง
96 เด็กหญิง วิชญาพร เณรอยู่ ชุมชนบ้านเขาสมิง
97 เด็กชาย ธนาณัติ วิลาพล ชุมชนบ้านเขาสมิง
98 เด็กหญิง จันทร์ฉาย ลือสมัย บ้านห้วงพัฒนา
99 เด็กหญิง รุ่งณภา แซ่อื อ ชุมชนบ้านเขาสมิง
100 เด็กชาย ปัณศิวัสส์ เพียรหล้า ชุมชนบ้านเขาสมิง
101 เด็กหญิง นรินทร์ กี บ้านเนินตะบก
102 เด็กหญิง สุมลรัตน์  สุทธิวารี บ้านเนินตะบก
103 เด็กหญิง สิรินภา บุญชู บ้านบางปรง
104 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ประทุมมา ชุมชนบ้านเขาสมิง
105 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ชมแก้ว สุนันทาวิทยา
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106 เด็กชาย ชัยวัช ชลชีพ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
107 เด็กชาย วงศกร หร่ังศรี อนุบาลตราด
108 เด็กชาย กฤษฏ์ เมตตา วัดท่าโสม
109 เด็กหญิง ภูริตา กีรติเมธากร อนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ
110 เด็กชาย ภูตะวัน  ก่ิมแสง บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
111 เด็กหญิง วิตัย ไม่มีนามสกุล บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
112 เด็กชาย ภัทรพล เจ๊ะมัด บ้านเจียรพัฒนา
113 เด็กชาย อภิศักด์ิ เจนนที ชุมชนบ้านเขาสมิง
114 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ โชคดี บ้านมณฑล
115 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เทาศิริ ชุมชนบ้านเขาสมิง
116 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แววน้า บ้านมณฑล
117 เด็กหญิง นฤมล ศรีบัวเอ่ียม ชุมชนบ้านเขาสมิง
118 เด็กชาย จักรกฤษณ์ อังกุโร บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
119 เด็กหญิง พิชญา หิรัญ วัดตาพลาย
120 เด็กชาย ธีรภัทร์ ชีวะเจริญ วัดตาพลาย
121 เด็กชาย วิชญ์พล สรวยล ้า ตากสินศึกษา
122 เด็กหญิง รัด ตวน บ้านตามาง
123 เด็กชาย ปฏิภาณ พ่วงกระสินธ์ุ กิตติวิทยา
124 เด็กหญิง สิรินภา เลิศทอง ชุมชนบ้านเขาสมิง
125 เด็กชาย ณฑี เรือนค้า วัดท่าโสม
126 เด็กหญิง ธีมากร พุ่มทับทิม มารดานุสรณ์
127 เด็กหญิง ฐนิตา อุปแดง เทศบาลเมืองขลุง1(บูรณวิทยาคาร)
128 เด็กหญิง กัญลักษณ์ สังฆกูล ศรีหฤทัย
129 เด็กหญิง ลา คืน บ้านคลองศอก
130 เด็กหญิง อุษามณี เกษร ชุมชนบ้านเขาสมิง
131 เด็กหญิง ตรีชฎา เกษร ชุมชนบ้านเขาสมิง
132 เด็กหญิง พิมล ชุมพล บ้านห้วงพัฒนา
133 เด็กชาย วรวุฒ แสนสวัสด์ิ ชุมชนบ้านเขาสมิง
134 เด็กชาย ศิรวิทย์ บุษยพินิจ อนุบาลตราด
135 เด็กชาย กฤษณะ พลาภิรมย์ วัดพนมพริก
136 เด็กชาย ปวเรศ ผิวจันทร์ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
137 เด็กหญิง ขวัญหทัย ศรีสัมฤทธ์ิ  ชุมชนบ้านเขาสมิง
138 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ศรีสัมฤทธ์ิ ชุมชนบ้านเขาสมิง
139 เด็กชาย พิสิฐ ถมปัด ชุมชนบ้านเขาสมิง
140 เด็กชาย วาทิตย์ ทองภู่ ชุมชนบ้านเขาสมิง
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141 เด็กหญิง ณัฐสินี หินขาว ชุมชนบ้านเขาสมิง
142 เด็กหญิง ธัญรดา เสมศรี วัดท่าหาด
143 นาย สุรีม โต๊บ บ้านห้วงพัฒนา
144 เด็กชาย ทิณกฤต ธิดาเรือง ชุมชนบ้านเขาสมิง
145 เด็กชาย วัฒนา มะณีบุญ ชุมชนบ้านเขาสมิง
146 เด็กหญิง ภัทรศยา ยอดศรี ชุมชนบ้านเขาสมิง
147 เด็กชาย เตชินท์ เมตตา วัดท่าโสม
148 เด็กหญิง กฤติกา แสนสวัสด์ิ บ้านบางปรง
149 เด็กหญิง ไซรัฐ มูเนียะ บ้านห้วงพัฒนา
150 เด็กหญิง รัตนา เวชศาสตร์ กิตติวิทยา
151 เด็กชาย นพณัฐ วิสุทธิแพทย์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
152 เด็กหญิง นันท์นภัส แซ่อื อ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
153 เด็กหญิง นันท์นพร แซ่อื อ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
154 เด็กชาย ทวีพูน เหมือนมาตร บ้านห้วงพัฒนา
155 เด็กหญิง วราภรณ์ พิมายมณีโชติ บ้านคลองศอก
156 เด็กหญิง กนกวรรณ ผดุงผล บ้านห้วงพัฒนา
157 เด็กหญิง อัญมณี สุทธิอาจ บ้านห้วงพัฒนา
158 เด็กหญิง ศุภนิดา โภคพิพัฒน์ บ้านห้วงพัฒนา
159 เด็กหญิง จีรานุช น่ิมเอนก ชุมชนบ้านเขาสมิง
160 เด็กชาย ภาคิน สาธุกิจ อ้านวยศึกษา
161 เด็กชาย ญาณกร เท่ียงตรง ชุมชนบ้านเขาสมิง
162 เด็กชาย พิเชษฐ์ มณีวงษ์ ห้วงพัฒนา
163 เด็กชาย เมฆา เรืองนางรอง บ้านคลองศอก
164 เด็กหญิง นันทภัทร น่วมเปรม ชุมชนบ้านเขาสมิง
165 เด็กชาย ธีรภัทร หงษ์วิเศษ ชุมชนบ้านเขาสมิง
166 เด็กหญิง ปาริฉัตร ช่างทอง ชุมชนบ้านเขาสมิง
167 เด็กชาย พิรัชย์ ศรีสุข ชุมชนบ้านเขาสมิง
168 เด็กหญิง สกุลธิดา ภุ่มรินทร์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
169 เด็กชาย ทราภัทร ชมภูนุช ชุมชนบ้านเขาสมิง
170 เด็กหญิง เกศรา คงเพ็ชร์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
171 เด็กหญิง ฐิติวรรณ โภคสมบูรณ์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
172 เด็กชาย อาเขต ประหยัดจิตร วัดพนมพริก
173 เด็กหญิง อัสมาร์วาตี ดีดิ บ้านเกษมสุข
174 เด็กหญิง ปริชญา เบิกบาน บ้านปะเดา
175 เด็กชาย ชลธี  เช้ากระโทก ชุมชนบ้านเขาสมิง
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176 เด็กชาย สิทธิชัย เผือกลิขิตพร บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
177 เด็กชาย เชาว์วัฒน์ พิลา ชุมชนบ้านเขาสมิง
178 เด็กชาย วรคุณ ชีกล้่า ชุมชนบ้านเขาสมิง
179 เด็กหญิง สุภัสสรา เปล่ียนบางช้าง ชุมชนบ้านเขาสมิง
180 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เคร่ืองกัณฑ์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
181 เด็กชาย สุชาติ สมทิพย์ ศรีหฤทัย
182 เด็กชาย กฤติน เดิมสมบูรณ์ บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
183 เด็กหญิง กรณัฐ สืบเทพ บ้านโนนสูง
184 เด็กชาย ธนดล ฉัตรเฉลิมพรรค กิตติวิทยา
185 เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทองอินทร์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
186 เด็กหญิง วิฐรา  แก้วมะ วัดพนมพริก
187 เด็กชาย ณัฐภาส  กรรัตน์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
188 เด็กหญิง รัชนีพร อยู่สุขสวัสด์ิ วัดท่าหาด
189 เด็กชาย รังสิมันต์ แสนสวัสด์ิ บ้านตามาง
190 เด็กชาย เอกภพ สนิทราษฎร์ ชุมชุนบ้านเขาสมิง
191 เด็กชาย วีรพงศ์ ศรีจาด ชุมชนบ้านเขาสมิง
192 เด็กหญิง ฐิดาฌา ศรีสวาท ชุมชนบ้านเขาสมิง
193 เด็กหญิง ฐการิน  ศรีสวาท ชุมชนบ้านเขาสมิง
194 เด็กชาย ปกป้อง  ฝ่ายเป็น กิตติวิทยา
195 เด็กชาย วีรพล  มโนศรี บ้านห้วงพัฒนา
196 เด็กชาย พชรพล เพ็ชรบดี บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพฯ31)
197 เด็กหญิง จารุพัฒน์ เจนไธสง วัดเสนาณรงค์
198 เด็กชาย ภีมวิชน์  สมพันธ์ กิตติวิทยา
199 เด็กหญิง อรปรียา ศรีกิจปรีชา ชุมชนบ้านเขาสมิง
200 เด็กชาย ธนวรรธณ์ ทักษ์คีรี อนุบาลตราด
201 เด็กชาย ธนวินท์ ปฏิสิงข์ ชุมชนบ้านเขาสมิง
202 เด็กหญิง อรวิภา บัวประทุม วัดฆ้อ
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