
ท่ี เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สถำนศึกษำเดิม หมำยเหตุ

1 00001 เด็กหญิง ณัฐมน จันทร์เล็ก โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า

2 00004 เด็กชาย ศักด์ินรินทร์ ทองใบ บ้านหนองกุลา

3 00005 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ด าเนิน บ้านเกาะตาล

4 00008 เด็กหญิง พัชรพร คุ้มภัย บ้านหนองกุลา

5 00009 เด็กชาย ธีรภัทร คุ้มภัย หนองกุลา

6 00010 เด็กหญิง วรรนิภา โลมาแจ่ม บ้านประดาประชาราษฎร์

7 00013 เด็กหญิง พิชญาภา เทียนหวาน บ้านหนองไผ่

8 00014 เด็กชาย ภูวเดช เซ่ียงจ๊ง นิคมบางระก า5สร้างตนเอง

9 00015 เด็กหญิง ญานิศา ทองมี โรงเรียนบ้านหนองกุลา

10 00016 เด็กชาย ทินภัทร หมวดเหล็ก บ้านท่าไม้งาม

11 00017 เด็กหญิง วรพิชชา ขันตีเเก้ว บ้านหนองกุลา

12 00019 เด็กชาย อัฐพล จันทร์เล็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่

13 00020 เด็กหญิง จีรวรรณ ช้างคง บ้านใหม่เจริญธรรม

14 00021 เด็กหญิง ธัญชนก แพรช่วง โรงเรียนบ้านหนองกุลา

15 00022 เด็กหญิง วาสนา ตรีแก้ว โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า

16 00023 เด็กหญิง นิภาวรรณ ค าฟอง โรงเรียนบ้านหนองกุลา

17 00024 เด็กชาย พงศกร เวียงสิมมา วัดทุ่งชา

18 00026 เด็กชาย พชรพล สีอินงาม โรงเรียนบ้านหนองไผ่

19 00028 เด็กชาย ธนาธิป พูลผล โรงเรียนบ้านคลองน  าเย็น

20 00029 เด็กชาย ศุภเดช หน่อแก้ว วัดทุ่งชา

21 00031 เด็กหญิง สุชญา พ่ึงสถิตย์ อุดมสุขเจริญศึกษา

22 00032 เด็กชาย ศิรชัช อ่อนน่ิม บ้านหนองไผ่

23 00033 เด็กหญิง ปิยดา มีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

24 00035 เด็กหญิง ณัฐสินี ฉ่างจันตะ อุดมสเจริญศึกษา

25 00037 เด็กหญิง ชยาภรณ์ กันอ้าย บ้านหนองกุลา

26 00038 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อินอยู่  บ้านหนองกุลา

27 00040 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ยืนยาว วัดทุ่งชา

28 00041 เด็กชาย สุริยะ อุ่นใจ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์

29 00043 เด็กหญิง อุษามณี อ่ัวหงวน บ้านหนองไผ่

30 00044 เด็กหญิง ชญานิน แสงสว่าง โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า
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31 00045 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ นกเล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม

32 00046 เด็กหญิง วิจิตรา พุทธจักร โรงเรียนบ้านทุ่งยางเมือง 

33 00048 เด็กหญิง เยาวเรศ ปานทิพย์ บ้านหนองกุลา

34 00049 เด็กหญิง ปนัดดา สระทองเติม โรงเรียนบ้านหนองไผ่

35 00050 เด็กหญิง นัทธมน พรมมร โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

36 00051 เด็กหญิง จิรัชญา อินเลี ยง โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า

37 00052 เด็กหญิง กัลยา เส้นเกษ บ้านประดาประชาราษฎร์

38 00053 เด็กหญิง วัทนพร วิลาพันธ์ วัดทุ่งชา

39 00054 เด็กหญิง ทัศนานุฐริย์ จ าชาติ บ้านหนองไผ่

40 00055 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เเพรช่วง บ้านหนองไผ่

41 00056 เด็กหญิง ทัศณีพร แดงสี บ้านคุยมะตูม

42 00058 เด็กหญิง ชลดา พลเย่ียม โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

43 00059 เด็กชาย พีรพัฒน์ อัวคนซ่ือ นิคมบางระก า 1

44 00060 เด็กหญิง ณัฐกฤตา พรมสี บ้านใหม่เจริญธรรม

45 00064 เด็กชาย สิรายุส์ ไม้กร่าง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม

46 00065 เด็กชาย  อัษฎาวุธ ใจหม่อง

47 00066 เด็กชาย วิชยุตม์ วงค์ถา บ้านประดาประชาราษฎร์

48 00067 เด็กหญิง ฐิตินันท์ อ่ัวหงวน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

49 00069 เด็กชาย นนทพัทธ์ ยืนยง โรงเรียนอุดมสุขเจริญศึกษา

50 00071 เด็กชาย จักรกฤษณ์ จันทร์เรือง โรงเรียนอุดมสุขเจริญศึกษา

51 00073 เด็กหญิง ณัฐมณฑน์ เพชรนิล โรงเรียนบ้านหนองกุลา

52 00074 เด็กหญิง ชญานุต จันทร์นาค วัดทุ่งชา

53 00076 เด็กหญิง จินดา ศรีเครือแก้ว วัดทุ่งชา

54 00077 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ทวยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

55 00079 เด็กหญิง อรดี ไกรกิจราษฎร์

56 00081 เด็กหญิง เหมือนฝัน พรมมี บ้านหนองไผ่

57 00082 เด็กชาย ร่มเกล้า พงษ์วิลัย โรงเรียนบ้านหนองกุลา

58 00083 เด็กหญิง ไอลดา ฟักทอง

59 00084 เด็กหญิง กมลวรรณ สีแพร โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

60 00085 เด็กหญิง สุพิชญา กุนสอน โรงเรียนบ้านหนองกุลา
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61 00086 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มากคิด นิคมบางระก า6(ท่ามะเกลือ)
62 00087 เด็กชาย รชานนท์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

63 00088 เด็กชาย วีรปกรณ์ หมีคุ้ม อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
64 00089 เด็กชาย ปริวัฒน์ ไกรเกตุ อนุบาลกรุณานุกูลลานกระบือ
65 00091 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เผือกอ่อน บ้านใหม่เจริญธรรม
66 00092 เด็กชาย ธีภพ ป้ันงาม โรงเรียนประดาประชาราษฎร์
67 00094 เด็กหญิง สิริโสภา อยู่คง โรงเรียนบ้านหนองกุลา
68 00095 เด็กชาย ณัฐภัทร ทับเคลือบ โรงเรียนวัดบ้านดง
69 00096 เด็กชาย จักรกฤษ เฮาเฮง บ้านหนองเเขม
70 00097 เด็กหญิง อริสา เม่นขาว บ้านคุยมะตูม
71 00099 เด็กชาย ธนาภัทร เพชรพิพัฒน์ วัดบ้านดง
72 00100 เด็กชาย จีรพัส บุญโส บ้านหนองไผ่
73 00101 เด็กชาย ณัฐพล ข าป้ัน บ้านหนองไผ่
74 00102 เด็กหญิง วันนิพา ตันน้อย นิคมบางระก า1(รุ้งวิไล)
75 00104 เด็กชาย ธัญเทพ บุญประภา บ้านหนองกุลา
76 00106 เด็กชาย ภัคพล พลสามารถ นิคมบางระก า6(ท่ามะเกลือ)
77 00107 เด็กหญิง วรรณนิดา แสงท่าน่ัง นิคมบางระก า6
78 00108 เด็กชาย อัครพล ทองค า บ้านหนองไผ่
79 00109 เด็กหญิง ภิญญารินทร์ ผาสุข นิคมบางระก า6 (ท่ามะเกลือ)
80 00110 เด็กชาย พงศกร กงซุย โรงเรียนบ้านหนองกุลา
81 00111 เด็กชาย ชัยวัฒน์ โพปะทะ หนองไผ่
82 00112 เด็กหญิง นันท์ทิชา เขม่นมอง บ้านหนองไผ่
83 00115 เด็กชาย ปรีดา แสงท่าน่ัง โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ
84 00116 เด็กหญิง ชนัดดามล โลหิตดี บ้านใหม่เจริญธรรม
85 00117 เด็กหญิง จิรัฐติกาล พิมนิล อุดมสุขเจริญศึกษา
86 00121 เด็กชาย อดิศร จ าปีทอง โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
87 00122 เด็กหญิง สุนิสา หอมเนียม นิคมบางระก า 6 ท่ามะเกลือ
88 00124 เด็กหญิง พัชราภา ทินนิน  นิคมบางระก า6 
89 00125 เด็กหญิง พีชญา สุภะเสถียร นิคมบางระก า4 
90 00126 เด็กชาย ศิวกร ยอดสิน โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ
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91 00128 เด็กหญิง เรีย  พิ งกี   เบลล์ หนองกุลา
92 00129 เด็กชาย ภาณุ วิไลเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้งม
93 00130 เด็กชาย ศุภณัฐ สุรินทร์ ท่าไม้งาม
94 00131 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สวัสดี อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
95 00132 เด็กหญิง จิรัชญา เม่นจาก บ้านประดาประชาราษฎร์
96 00134 เด็กหญิง ปทิตตา ไฝเพชรดี บ้านคลองน  าเย็น
97 00135 เด็กชาย ทรงวุฒิ ลอสวัสด์ิ โรงเรียนนิคมบางระก า4(บางระก าชนูปถัมถ์)

98 00136 เด็กชาย อัฑฒกร พระบิดา อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
99 00137 เด็กชาย ชนนท์ ดวงจันทร์ บ้านหนองไผ่
100 00138 เด็กชาย พิชยะ ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

101 00139 เด็กหญิง ทิพกร เกิดสูงเนิน ร.รบ้านหนองไผ่
102 00140 เด็กหญิง ฟ้าใส พลกล้า นิคมบางระก า6(ท่ามะเกลือ)
103 00142 เด็กชาย กฤษดา พรมดวงศรี บ้านท่าไม้งาม
104 00149 เด็กหญิง นุสรา พุทธดิสสร โรงเรียนบ้านหนองไผ่
105 00150 เด็กชาย ศักรินทร์ อ่อนละมูล บ้านท่าไม้งาม
106 00152 เด็กชาย วัชรกิติ ดิษฐ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
107 00157 เด็กชาย กฤษดา พุทธดิสสร บ้านหนองไผ่
108 00158 เด็กชาย พรพิริยะ ทองขาว บ้านหนองไผ่
109 00160 เด็กชาย อนันต์ พัดแหวว วัดทุ่งชา
110 00168 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อินหาดกรวด บ้านหนองตะเคียน
111 00170 เด็กชาย รชต ข าคง บ้านหนองตะเคียน
112 00172 เด็กหญิง จิรนันท์  เอกตาแสง บ้านหนองตะเคียน
113 00174 เด็กหญิง ปราณปริยา สิงห์ลอ บ้านหนองตะเคียน
114 00176 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมเนตร บ้านหนองตะเคียน
115 00182 เด็กชาย สืบสกุล มาขาว วัดบึงบอน
116 00183 เด็กหญิง จุฑามณี อินทร์ขอ นิคมบางระก า 6 (ท่ามะเกลือ)
117 00184 เด็กชาย ธนกฤต อินเกตุ อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
118 00185 เด็กชาย ปัญจพล อยู่รักษา อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
119 00186 เด็กหญิง พรพิชชา สีสาม โรงเรียนนิคมบางระก า 6 (ท่ามะเกลือ)

120 00187 เด็กหญิง นลินนิภา สมองดี นิคมบางระก า 6
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121 00188 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ตระโหนดทอง วัดบึงบอน
122 00189 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สุทธิสนธ์ิ นิคมบางระก า 6 (ท่ามะเกลือ)
123 00190 เด็กหญิง กัญญพักตร์ ดอกพุต นิคมบางระก า 6 (ท่ามะเกลือ)
124 00191 เด็กหญิง อรนลิน เขียวแดง โรงเรียนบ้านหนองกุลา
125 00192 เด็กหญิง รัตติกานต์ ส่งพ่วง โรงเรียนวัดบ้านดง
126 00194 เด็กหญิง เบญจมาศ บุญสูงเพชร บ้านใหม่คลองเจริญ
127 00195 เด็กชาย เกรียงไกร ค าไพเราะ บ้านใหม่คลองเจริญ
128 00196 เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยโป๊ะ บ้านใหม่คลองเจริญ
129 00198 เด็กหญิง ณัฐชยา จ าปาเงิน โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
130 00199 เด็กชาย วรวิทย์ อ่ิมดี บ้านใหม่คลองเจริญ
131 00207 เด็กชาย ธนวัต บุญมาก บ้านเสวยซุง
132 00208 เด็กหญิง พรรษกร สุวรรณโชติ นิคมบางระก า2(ราษฎร์บ ารุง)
133 00209 เด็กชาย วัชระ ประนามะโก บ้านเสวยซุง
134 00211 เด็กชาย อดิรุจ กูลพงษ์ นิคมบางระก า2(ราษฎร์บ ารุง)
135 00212 เด็กชาย ชัยวิชญ์ จันสน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

136 00213 เด็กชาย ก้องเกียรติด ารง ชัยพาลี บ้านเสวยซุง
137 00214 เด็กชาย วิชชกร พุทธจักร นิคมบางระก า2(ราษฎร์บ ารุง)
138 00215 เด็กชาย ติระภาพ โคตะวงษ์ บ้านเสวยซุง
139 00217 เด็กหญิง ศรีอุไร จุปะมัดถา บ้านเสวยซุง
140 00218 เด็กหญิง ภัทรปภา คุณรอด บ้านเสวยซุง
141 00224 เด็กชาย กฤษณะ ส่งศรี บ้านเสวยซุง
142 00225 เด็กหญิง รัตติการ เกตุป้ัน วัดดงโคกขาม
143 00226 เด็กชาย ธนกฤต ชนะทรัพย์ บ้านประดู่เฒ่า
144 00227 เด็กหญิง มนัสพร แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
145 00228 เด็กหญิง สิริธาร เทพบูชา นิคมบางระก า4
146 00231 เด็กหญิง ลลิดา มูลศรี โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
147 00232 เด็กชาย อรชุน ค าไฮ วัดทุ่งชา
148 00233 เด็กชาย วรวิทย์ ครุธพาหะ บ้านท่าไม้งาม
149 00234 เด็กชาย ธีรภัทร์ ปานคร้าม บ้านหนองไผ่
150 00235 เด็กชาย จิรทีปต์ วันคอยท่า บ้านใหม่คลองเจริญ
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151 00237 เด็กหญิง ปวิชญา นวลทิม โรงเรียนบ้านหนองกุลา
152 00239 เด็กหญิง รุ่งไพลิน เอ่ีนมพรชัย บ้านใหม่เจริญธรรม
153 00242 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชมสะนัด วัดบึงบอน
154 00243 เด็กชาย ชนวีร์ จันเครือเกิด โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
155 00244 เด็กชาย รัชชานนท์ นาคเท่ียง วัดบ้านดง
156 00246 เด็กหญิง ชลธาร ทองดาษ วัดปรือกระเทียม
157 00250 เด็กหญิง ดญ  วรรณพร ทองสูงเนิน
158 00251 เด็กชาย เด่นภูมิ งอยจันทร์ศรี บ้านใหม่คลองเจริญ
159 00255 เด็กหญิง ภัทรภัสสร อ่ าพรม อนุบาลดรุณารุกูลลานกระบือ
160 00261 เด็กชาย พรพิพัฒน์ มะณีโท โรงเรียนบ้านหนองไผ่
161 00262 เด็กหญิง พรประภา สระทองโหน บ้านหนองกุลา
162 00264 เด็กชาย ณัฐชนน อ่ าพรม โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล


