
ล าดบั สกุล โรงเรียนเดมิ

1 เด็กหญิง สุพิชชา สุโพธิ์ เบญจคามวิทยา 2.09
2 เด็กหญิง ปาณิสร กองแก้ว เบญจคามวิทยา 3.75
3 เด็กหญิง สุนิสา เกริงรัมย์ เบญจคามวิทยา 3.54
4 เด็กหญิง อภิญญา จ านงเพียร เบญจคามวิทยา 3.77
5 เด็กหญิง พัชราภา อาญาเมือง เบญจคามวิทยา 3.11
6 เด็กชาย ชนะชัย จันทร์ประโคน เบญจคามวิทยา 2.38
7 เด็กชาย กีรติ นพไธสง เบญจคามวิทยา 3.2
8 เด็กหญิง ทิพย์ญาดา อินรัมย์ เบญจคามวิทยา 3.95
9 เด็กชาย ธีรนัย อุทัย เบญจคามวิทยา 3.13
10 เด็กหญิง กมลรัตน์ บุตรโสภา เบญจคามวิทยา 2.13
11 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุทาวรรณ์ เบญจคามวิทยา 3.4
12 เด็กชาย ไกรวุฒิ พรึงพรืด เบญจคามวิทยา 2.71
13 เด็กหญิง นวลละออ กริดรัมย์ เบญจคามวิทยา 2.89

14 เด็กหญิง ขวัญข้าว กอประโคน เบญจคามวิทยา 3.63

15 เด็กหญิง ปณาลี พูนเพิม่ เบญจคามวิทยา 3.31

16 เด็กชาย กิรติ นพไธสง เบญจคามวิทยา 3.17

17 เด็กหญิง สุวรรณี กล้าณรงค์ เบญจคามวิทยา 3.75

18 เด็กหญิง นิตยา อาญาเมือง เบญจตามวิทยา 3.54
19 เด็กหญิง สุรีย์รัตน์ สุทินรัมย์ ชุมชนบ้านสองชั้น 3.59
21 เด็กชาย กรกฎ งามประจบ บ้านโคกเก่า 3.34

22 เด็กชาย อรรถพล วะโหรัมย์ บ้านโคกเก่า 2.5

23 เด็กหญิง วรรณิษา ทรงราศรี บ้านโคกเก่า 2.73

24 เด็กชาย นันทิวัฒน์ การัมย์ บ้านโคกเก่า 2.46

25 เด็กชาย ศักด์ิดา หญ้าปรัง บ้านโคกเก่า
26 เด็กหญิง วรินทร์ดา องค์วารัมย์ บ้านโคกเก่า 3.75

27 เด็กหญิง อรัญญา เสลานอก บ้านโคกเก่า 2.91

28 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ชุ่มรัมย์ บ้านโคกเปราะ 3.12
29 เด็กหญิง จิราภา กิรัมย์ บ้านโคกเปราะ 3.75
30 เด็กหญิง วิภาวี เวทวงศ์ บ้านโคกเปราะ 3.23
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31 เด็กหญิง สุพรรษา สุมรัมย์ บ้านโคกเปราะ 3.39
32 เด็กชาย ปฐพี เพ็ชรเลิศ บ้านโคกเปราะ 3.34
33 เด็กชาย เจริญชัย นิลสุข บ้านโคกเปราะ 1.96
20 เด็กชาย สิปปกร โนมายา บ้านตาราม 3.07
34 เด็กชาย อดิศร เจริญรัมย์ บ้านตาราม
35 เด็กชาย ภานุเดช อาญาเมือง บ้านตาราม
36 เด็กชาย วัชรพงษ์ ศรีพนัส บ้านตาราม
37 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ จารัมย์ บ้านตาราม
38 เด็กชาย ภูตะวัน อาญาเมือง บ้านตาราม 3.64
39 เด็กชาย ภูริวัฒน์ แก้วอรสาร บ้านตาราม 3
40 เด็กหญิง ชลลดา โนมายา บ้านตาราม 3.94
41 เด็กชาย ฉัตรมงคล ชะงอนรัมย์ บ้านตาราม 2.91

42 เด็กชาย พรพิรุณ เตชะชนะไตรภพ บ้านตาราม 2.68

43 เด็กชาย ศิวัฒน์ แย้มประโคน บ้านตาราม 3.15

44 เด็กหญิง ปาณิสรา อาจทวีกุล บ้านตาราม 3.78

45 เด็กหญิง อัมราภรณ์ อินรัมย์ บ้านตาราม 3.59

46 เด็กชาย วีรภาพ ขะชี้ฟ้า บ้านตาราม 3.23

47 เด็กชาย นรสิงห์ กริดรัมย์ บ้านถาวร 2.73
48 เด็กหญิง สุภาพรรณ ผิวรินทอง บ้านถาวร 3.42

49 เด็กชาย ศักด์ิดา โกเทวิปู บ้านถาวร 2.89

50 เด็กหญิง นันทิชา ค าเจียก บ้านทรัพย์สว่าง 3.9
51 เด็กชาย พาทิศ สุยาอินทร์ บ้านฝังงา 2.65
52 เด็กหญิง บุญญารัตน์ เรืองเดช บ้านพลวง 3.24
53 เด็กหญิง นรินธร กะรัมย์ บ้านพลวง 2.76
54 เด็กชาย อภิชัย นิพรรัมย์ บ้านสวายจีก 2.75
55 เด็กหญิง นนทพร นิพรรัมย์ บ้านสวายจีก 3.14
56 เด็กชาย เอกชัย อินรัมย์ บ้านสวายจีก 2.82
57 เด็กหญิง ปริตา กาศรัมย์ บ้านสวายจีก 3.23
58 เด็กหญิง ดาวพระศุกร์ วันสารัมย์ บ้านสวายจีก 3.5
59 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ณิริวรรณ์ บ้านสวายจีก 3.64
60 เด็กหญิง สุธาดา อาญาเมือง บ้านสวายจีก 3.18
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61 เด็กหญิง เจตนิพัทธ์ ชัยจุมพล บ้านสวายจีก 3
62 เด็กหญิง โยธิน อินทร์รัมย์ บ้านสวายจีก 2.86
63 เด็กชาย ชลกานต์ นิทะรัมย์ บ้านสวายจีก 3.36
64 เด็กชาย ธิติวุฒิ ศิริจันทรกานต์ บ้านสวายจีก 3.05
65 เด็กชาย ด.ช ธีระเทพ อุส่าห์รัมย์ บ้านสวายจีก 2.23
66 เด็กชาย ทิวัตถ์ บุตรสุด บ้านสวายจีก 2.73
67 เด็กชาย พิสิทธิ์ อุดมทวี บ้านสวายจีก 2.86
68 เด็กชาย ไชยวัฒน์ วิโสรัมย์ บ้านสวายจีก 2.84
69 เด็กชาย เสรีภาพ กุมสูงเนิน บ้านสวายจีก 3.23
70 เด็กชาย ธนกร พัดเกิด บ้านสวายจีก
71 เด็กชาย การัณย์ เหิมขุนทด บ้านหาญ 3.74

72 เด็กหญิง สุนันทา นาคินชาติ วัดบ้านสะแกซ า 2.27
73 เด็กหญิง รุ่งทิวา เหวยรัมย์ วัดบ้านสะแกซ า 3.22
74 เด็กหญิง อินทุภา กระรัมย์ วัดบ้านสะแกซ า 3
75 เด็กชาย มงคล ทนงตน วัดบ้านสะแกซ า 3.5
76 เด็กชาย วีรภัทร ลีลา วัดบ้านสะแกซ า 2.52
77 เด็กชาย มงคล ทนงตน วัดบ้านสะแกซ า 2.85
78 เด็กชาย วีรภัทร ลีลา วัดบ้านสะแกซ า 2.52
79 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ประเสริฐศรี วิมลวิทยา -
80 เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ กรงรัมย์ วิมลวิทยา
81 เด็กชาย ปฏิภาณ กางรัมย์ วิมลวิทยา 2.95
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