
ล ำดับ

ที่
1 20209 เด็กชาย จิรศักด์ิ โพรามาต วัดส านักตะฆ่า
2 20170 เด็กชาย ณัฐพล ศรีบญุธรรม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 10179 เด็กชาย ทตัพงษ์ วงค ามี วันสระศรีเจริญ
4 10094 เด็กชาย ธณวรรษ หาญกล้า อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
5 20048 เด็กชาย ธรณ์ธัญศ์ ทรงศรี วัดหนองเพียร
6 20052 เด็กชาย ธีรนัย เพชรพ่วงพันธ์ุ วัดเสาธงทอง
7 20061 เด็กชาย ปติภัทร เอีย่มจุ้ย วัดหนองทราย
8 10039 เด็กชาย ประวิต สระทองปลิว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
9 10110 เด็กชาย ปริญญา จงจิตต์ บา้นนเรศ
10 10133 เด็กชาย ภาสพิชญ์ ดาวเรือง ดอนเจดีย์พิทยาคม
11 20076 เด็กชาย รพีภัทร รอดหงษ์ทอง วัดยางย่ีแส
12 20286 เด็กชาย วุฒิพร เกล้ียงทองค า วัดหนองหลอด
13 20084 เด็กชาย ศยุทธตรา ยืนยง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
14 20098 เด็กชาย ศุภกร เมืองวงษ์ บา้นหนองสรวง
15 10078 เด็กชาย สิรภพ ช่อมะม่วง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
16 20041 เด็กชาย อานนท์ วราชัชวาล วัดหนองโสน
17 20036 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ดอกไผ่ วัดใหม่สระพลอย
18 20020 เด็กหญิง จารุวรรณ ศรีวิชัย วัดสระประทมุ
19 10021 เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีเดือน วัดบา้นกรวด
20 20255 เด็กหญิง ชลชัญญา ปญัญาชัย บา้นทา่เสด็จ
21 10142 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แพกุญชร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
22 20154 เด็กหญิง ดากานดา พุทธา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
23 20058 เด็กหญิง ตรีทติยพิพา ทรัพย์อินทร์ วัดหนองโสน
24 20119 เด็กหญิง ธนพร นาเอีย่ม บา้นหนองกุฏิ
25 10137 เด็กหญิง ธนิตา นิ่มนวล ดอนเจดีย์พิทยาคม
26 20231 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ราชวงศ์ บา้นทา่เสด็จ
27 20138 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ปลัดม้า วัดหนองโสน
28 10163 เด็กหญิง นิศาชล โสมโสดา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
29 10015 เด็กหญิง นิศามณีย์ จิรรัชต์โภคิน วัดสระด่าน
30 20053 เด็กหญิง ปทติตา แย้มพิกุล วัดสระประทมุ
31 20149 เด็กหญิง ปารวีย์ เขียวชะอุม่ บา้นสระกระโจม
32 10102 เด็กหญิง พัชราภา บญุลอด อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
33 20251 เด็กหญิง รมิดา พุ่มพวง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
34 20090 เด็กหญิง ระพีพัฒน์ ศรีวิเชียร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
35 20075 เด็กหญิง ลูกน้ า เชื่อมหอม วัดสระประทมุ
36 10111 เด็กหญิง วรรณนิษา ดอกล าเจียก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
37 20222 เด็กหญิง วิรดา พันธ์ุแตง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
38 10034 เด็กหญิง ศศิประภา ภู่น้อย บา้นหนองจิกรากข่า
39 20027 เด็กหญิง ศิราณี เสาคง เมืองสุพรรณบรีุ
40 10150 เด็กหญิง สุพิชา อินสว่าง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
41 20235 เด็กหญิง สุมิตรา เคนดี ดอนเจดีย์พิทยาคม
42 20287 เด็กหญิง สุวิสา เสาสิงห์ บา้นทา่เสด็จ
43 10145 เด็กหญิง อัญชลีพร ศรีสวัสด์ิ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
44 20240 เด็กหญิง อารียา ฆารตะสิงห์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์
45 20110 เด็กหญิง เอมิกา อยู่นันต์ บา้นทะเลบก

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/2  ปีกำรศึกษำ 2562
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เลข
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ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ

ที่
1 10120 เด็กชาย กฤตยชญ์ จ าปาเงิน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
2 20156 เด็กชาย จักรภัทร ขันติสถาพร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 10079 เด็กชาย เฉลิมพล เร่ิมรัตน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
4 20113 เด็กชาย ชัยภัทร เมฆเคล่ือน บา้นทะเลบก
5 20064 เด็กชาย ณัฐชยุตม์ หม่อมหมืน่ทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
6 10031 เด็กชาย ณัฐมน ฐานโพธ์ิ บา้นสระกระโจม
7 20236 เด็กชาย ทกัษ์ดนัย มาละฟู วัดส านักตะฆ่า
8 20016 เด็กชาย ธนกร สอนสิทธ์ิ วัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสี
9 20051 เด็กชาย ธันวาฤทธ์ิ สันติเสวี วัดหนองโสน
10 20009 เด็กชาย ปยิวัฒน์ ชาวบา้นคอย บา้นหนองโก
11 10169 เด็กชาย ภัทรพงค์ โพธิกุล วัดหนองหลอด
12 20258 เด็กชาย ภัทรพล สว่างจันทร์ บา้นทา่เสด็จ
13 20046 เด็กชาย ภาวัต ธิติชาญชัย วัดหนองสังข์ทอง
14 20054 เด็กชาย ภาคภูมิ เอีย่มอุไร อนุบาลวชิร
15 20107 เด็กชาย มินทดา เกษมณี บา้นทะเลบก
16 20055 เด็กชาย ศิลาชัย บญุส่ง วัดหนองทราย
17 10025 เด็กชาย ศุภชัย ศรีอ าอางค์ วัดราษฎรบ ารุง
18 20183 เด็กชาย สิรวิชญ์ แก่นเชื้อชัย ดอนเจดีย์พิทยาคม
19 10141 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ศรีเที่ยงตรง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
20 20010 เด็กชาย อนิรุจน์ หาญพุฒิ วัดสระประทมุ
21 10098 เด็กชาย อนิวัตต์ิ จ้อยเจริญ บา้นนเรศ
22 20187 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุวะไกร ดอนเจดีย์พิทยาคม
23 20189 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิ ดอนเจดีย์พิทยาคม
24 20121 เด็กหญิง กาญจนา แก้วเถือ่น วัดจ าปี
25 20028 เด็กหญิง จินดารัตน์ วุฒิยา วัดหนองเพียร
26 10069 เด็กหญิง ชยาภรณ์ วุฒิกุล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
27 20244 เด็กหญิง ฐิติกานต์ มามาตร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
28 10155 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แช่มช้อย บา้นหนองจิกรากข่า
29 10076 เด็กหญิง ณธิดา วงษ์มะลิสี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
30 10109 เด็กหญิง ณัฐชยา แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
31 10038 เด็กหญิง ธารวิมล เกษมณี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
32 10157 เด็กหญิง นภสร ย้ิมละม้าย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
33 10114 เด็กหญิง นวพรรษ ดาวเรือง บา้นยมเบอื
34 10089 เด็กหญิง นันทณ์ภัส ล้ิมธนกิจ วัดสุวรรณนาคี
35 20037 เด็กหญิง นารีรัตน์ มะลิซ้อน บา้นสระหลวง
36 20100 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุดใจดี วัดวังพลับเหนือ
37 20135 เด็กหญิง พิไลวรรณ จันทร์เนตร วัดสามทอง
38 10176 เด็กหญิง วนิดา เรือนใจมัน่ วัดสระศรีเจริญ
39 20128 เด็กหญิง ศศิธร บญุธรรม วัดวังพลับใต้
40 20139 เด็กหญิง สุชาวลี ลาวุธ บา้นทะเลบก
41 10032 เด็กหญิง สุธินันท์ ล้ิมธนกิจ วัดสุวรรณนาคี
42 20134 เด็กหญิง สุธินี มาตย์ศรีพงษ์ วัดสามทอง
43 10084 เด็กหญิง เสาวภา นาคพร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
44 20092 เด็กหญิง อภิญญา ฐิตะวรรณ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
45 20188 เด็กหญิง อัจฉรา มุขแก้ว ดอนเจดีย์พิทยาคม

โรงเรียนเดิม
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ล ำดับ

ที่
1 20132 เด็กชาย กชกร สุวรรณศร วัดสามทอง
2 20033 เด็กชาย เจษฎา ศรีนาค บา้นหว้ยม้าลอย
3 20219 เด็กชาย ชนิตพล บชูา บา้นหนองขาม
4 20079 เด็กชาย ชัยภัทร ชูชื่น วัดหนองโสน
5 20004 เด็กชาย ณภัทร จันทน์ผา วัดวรจันทร์
6 20012 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฉิมเพชร เมืองสุพรรณบรีุ
7 10062 เด็กชาย ธนวัฒน์ ดอกไม้ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
8 10187 เด็กชาย ธวัชชัย ศรีสวัสด์ิ วัดสระศรีเจริญ
9 10045 เด็กชาย นพวิชญ์ ปานตู อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
10 20270 เด็กชาย นฤฤทธ์ิ ช่ออัญชัญ วัดหนองทราย
11 20157 เด็กชาย นัทวุฒิ พงษ์ร่ืน วัดหนองเพียร
12 20163 เด็กชาย ปรัตถกร แก้วเขียว วัดหนองผักนาก
13 20013 เด็กชาย พีรพัฒน์ พลเสน วัดดงขีเ้หล็ก
14 20247 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เผ่าพันธ์ุ บา้นหนองบอน
15 20202 เด็กชาย รัฐภูมิ พิกุลทอง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
16 20017 เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงภู่ อนุบาลวัดปา่เลไลยก์
17 20067 เด็กชาย วิชญะ คงรัมย์ อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบวั
18 20254 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ หมอนวดดี วัดเนินพระปรางค์
19 10033 เด็กชาย ศิรวิทย์ กรับทอง เทศบาลวัดปราสาททอง
20 20195 เด็กชาย สราวุฒ บญุปลูก วัดหนองเพียร
21 20175 เด็กชาย สายชล จันทร์เพ็ญ วัดวังพลับเหนือ
22 20168 เด็กชาย หรัิญ สุขเรือง วัดทุ่งแฝก
23 20008 เด็กหญิง เกษริน ศรีอินกิจ วัดหนองทราย
24 10154 เด็กหญิง จิรนันท์ บชูา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
25 10043 เด็กหญิง จิราวรรณ สามงามน้อย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
26 10008 เด็กหญิง จุฑาทพิย์ บญุทมิ วัดราษฎรบ ารุง
27 20097 เด็กหญิง จุฑามาศ ค าอุม่ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
28 10004 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ขุนชนะ วัดบา้นกรวด
29 20087 เด็กหญิง ณัชชา เสมามิง่ วัดหนองทราย
30 20171 เด็กหญิง ธัญรดา ใครเครือ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
31 10007 เด็กหญิง นพพรัตน์ ปรีชานุกูลพานิช วัดราษฎรบ ารุง
32 20155 เด็กหญิง นภัสสร แก้วกระแสน วัดส านักตะฆ่า
33 20081 เด็กหญิง ปณิดา ศรีพูนพัน วัดชีธาราม
34 10046 เด็กหญิง ประภาภัทร เมืองราช อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
35 20136 เด็กหญิง ปรียาพร จิตรพรม วัดดงขีเ้หล็ก
36 20180 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ประทมุทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
37 20225 เด็กหญิง มัณฑนากาญจนจ์ันทรประทปี ดอนเจดีย์พิทยาคม
38 10058 เด็กหญิง วรนิษฐา จันทรัตน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
39 20060 เด็กหญิง สุกัญญา บญุแสง บา้นทุ่งดินด า
40 20130 เด็กหญิง สุภนิชา จันลา วัดดงขีเ้หล็ก
41 10123 เด็กหญิง อาทติยา จันทร์ฮวบ ดอนเจดีย์พิทยาคม
42 20212 เด็กหญิง อังค์วรา เกิดพงษ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/4  ปีกำรศึกษำ 2562

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ

ที่
1 10153 เด็กชาย กฤษฏิพงศ์ ศรีบญุเพ็ง วัดหนองแจง
2 10115 เด็กชาย เขมทศัน์ จันทร์ประดิษฐ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 20104 เด็กชาย เจษฎา หอมไม่หาย ดอนเจดีย์พิทยาคม
4 20201 เด็กชาย เจษฎา บรรเทงิใจ บา้นหว้ยเจริญ
5 10186 เด็กชาย ณภัทร สุนทรวิภาต วัดสระศรีเจริญ
6 20165 เด็กชาย ณัชพล สว่างศรี บา้นหนองบวัทอง
7 20144 เด็กชาย ณัฏฐภัทร โพธ์ิสุทธ์ิ บญุศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
8 10175 เด็กชาย เตชิต สมใจเพ็ง บา้นนเรศ
9 10001 เด็กชาย ธนภัทร เปยีทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
10 10019 เด็กชาย ธนวัฒน์ เกิดโภคา วัดหนองหลอด
11 20109 เด็กชาย ธนา บญุศรีวงษ์ วัดสามัคคีธรรม
12 20249 เด็กชาย ธนาทพิย์ โพธิพล บา้นทา่เสด็จ
13 20068 เด็กชาย ธีรเทพ ทองบตุร อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบวั
14 10074 เด็กชาย บญุฤทธ์ิ เพียวงษ์ วัดบา้นกรวด
15 10013 เด็กชาย ปญุญพัฒน์ ยุติธรรม ดอนเจดีย์พิทยาคม
16 20252 เด็กชาย พิชญะ จีนกระจันทร์ บา้นทา่เสด็จ
17 20039 เด็กชาย เมธัส แก้วปาน เมืองสุพรรณบรีุ
18 10130 เด็กชาย รัชพล อินสว่าง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
19 10092 เด็กชาย รัตนกร สร้อยชมภู อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
20 10044 เด็กชาย วรากร ช่อพยอม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
21 10082 เด็กชาย ศรัญญู มาสี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
22 10135 เด็กชาย ศุภกร สาจันทร์ ดอนเจดีย์พิทยาคม
23 10146 เด็กชาย สิงหช์ัย พรหมช่วย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
24 20227 เด็กชาย สุทธิภัทร ทรงแปน้ ดอนเจดีย์พิทยาคม
25 20241 เด็กชาย อรรถพร กาละวงษ์ บา้นหนองบอน
26 10106 เด็กหญิง กัณฐิกา สมดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
27 20234 เด็กหญิง จิณณพัต สิงหด์วง สุพรรณภูมิ
28 10107 เด็กหญิง จิตรลดา อาจทรัพย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
29 20115 เด็กชาย เจตริน ศรีวิเชียร อนุบาลศรีประจันต์
30 20145 เด็กหญิง ชลธิชา บชูา วัดชีธาราม
31 10148 เด็กหญิง ชลลดา เจริญวิพัฒน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
32 10083 เด็กหญิง ณัฐสุดา เมฆส าสี บา้นนเรศ
33 10070 เด็กหญิง ต้นน้ า พลายละหาร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
34 20274 เด็กหญิง เบญญา คอนโนะ อนุบาลสุพรรณบรีุ
35 20271 เด็กหญิง พิชญดา มหาสวัสด์ิ หนองเหล็กเบณจวิทยา
36 10073 เด็กหญิง พูลมีพักตร์ พูลมี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
37 20029 เด็กหญิง แพรว มณีวงษ์ บา้นหว้ยม้าลอย
38 20269 เด็กหญิง วรัชญา ผลวงษ์ วัดหนองเพียร
39 10016 เด็กหญิง ศุภกานต์ เปรมไพศาล วัดทา่กุม่
40 10161 เด็กหญิง สรนันท์ ทองสุข อิทร์ศรัทราราษฏร์
41 20263 เด็กหญิง สุพรรษา สร้างนอก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
42 10065 เด็กหญิง อมรรัตน์ วรรณดิษฐ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/5  ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ

ที่
1 20279 เด็กชาย กิตติกวิน สิงหา ดอนเจดีย์พิทยาคม
2 20094 เด็กชาย จิรวัฒน์ แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 10052 เด็กชาย จิรัฎฐ์ สุวรรณสิงห์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
4 10183 เด็กชาย จิรายุ ศรีจ าพันธ์ วัดสระศรีเจริญ
5 10149 เด็กชาย ณัฐวุติ กิจส ารวม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
6 10189 เด็กชาย ธนโชติ ชุสนะเสวี วัดสระศรีเจริญ
7 20078 เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองเหม วัดยางย่ีแส
8 10028 เด็กชาย ธันวา หนูทอง บา้นสระกระโจม
9 20059 เด็กชาย นทกีานต์ ดวงสุวรรณ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
10 10129 เด็กชาย บญุธา ล้ิมนุชสวาท อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
11 10006 เด็กชาย ปฐมพร บญุเรืองรอด บา้นหว้ยม้าลอย
12 20253 เด็กชาย พิชยา บญุมี อนุบาลวัดปา่เลไลยก์
13 20001 เด็กชาย มหรรณพ มัฆมาน ภาวนาภมณฑ์พิทยา
14 10026 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ปาระวัตร วัดชีธาราม
15 20035 เด็กชาย รัตนากร พลเสน วัดหนองเพียร
16 20181 เด็กชาย วรภัทร อูอ่รุณ ดอนเจดีย์พิทยาคม
17 20103 เด็กชาย ศิวกร มาคงกุล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
18 20182 เด็กชาย ศิวา กุมาร ดอนเจดีย์พิทยาคม
19 10128 เด็กชาย สหรัฐ พรมพ่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม
20 10182 เด็กชาย สิทธิ พุ่มเปล่ียน วัดสระศรีเจริญ
21 20214 เด็กชาย สิรภพ ทองล้ิม เซนต์ราฟาแอล
22 10096 เด็กชาย สุธีกานต์ เภาตา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
23 20143 เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้วอยู่ อนุบาลสุพรรณบรีุ
24 20185 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ประเพียรศรี ดอนเจดีย์พิทยาคม
25 10057 เด็กชาย อัจฉริยะ แก้วเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
26 10055 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วเขียว บา้นโคกหม้อ
27 20018 เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์สุวรรณ บา้นหว้ยม้าลอย
28 20122 เด็กหญิง ชลธิชา ใจดี วัดส านักตะฆ่า
29 10174 เด็กหญิง โชติรส นพวงษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
30 20275 เด็กหญิง ญานิศา เหลาปญัญา วัดสระศรีเจริญ
31 20239 เด็กหญิง ณัฐฐาพร จ้อยเจริญ อินทร์ศรัทธาราษฎร์
32 10132 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ สว่างศรี ดอนเจดีย์พิทยาคม
33 20126 เด็กหญิง นฤมล ชัยเจริญ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
34 10018 เด็กหญิง นวพร จรเทศ วัดบา้นกรวด
35 10020 เด็กหญิง นันทกิา สุกคง วัดราษฎรบ ารุง
36 10048 เด็กหญิง รัตนากร ฉ่ าดุม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
37 10091 เด็กหญิง ศิริวรรณ แก้วศรีงาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
38 10072 เด็กหญิง ศุภรัตน์ อินทวงษ์ บา้นนเรศ
39 20088 เด็กหญิง หทยัวัลย์ มากเทพพงษ์ วัดวังพลับใต้
40 10040 เด็กหญิง อทติติญา หอมล าดวน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
41 10051 เด็กหญิง อภิญญา สุดแก้ว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
42 10050 เด็กหญิง อารียา เกตุพิบลูย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/6  ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1



ล ำดับ

ที่
1 10060 เด็กชาย คิรากร ดิษเทศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
2 10144 เด็กชาย จิตรกร บญุหนองโอ่ง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 10054 เด็กชาย จิรภัทร ชื่นชมจันทร์ บา้นโคกหม้อ
4 20152 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ พันธ์โตดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
5 20117 เด็กชาย ณัฎฐพล ศรีชะบา วัดสัปรสเทศ
6 20045 เด็กชาย ณัฐพล มากบญุมา เมืองสุพรรณบรีุ
7 10143 เด็กชาย เตวิช เชยกล่ินเทศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
8 20259 เด็กชาย ทวีศักด์ิ แก้วประหลาด ดอนเจดีย์พิทยาคม
9 10036 เด็กชาย ธนภัทร แช่มช้อย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
10 20002 เด็กชาย ธนวัฒน์ นะพล บา้นหนองแขม
11 10012 เด็กชาย ธราธิป มายืนยงค์ บา้นหนองจั่น
12 10122 เด็กชาย ธีรภัทร โพธ์ินุต ดอนเจดีย์พิทยาคม
13 20197 เด็กชาย นนทกร ทองค าสุก ดอนเจดีย์พิทยาคม
14 20190 เด็กชาย นวพล กันสังข์ ดอนเจดีย์พิทยาคม
15 10191 เด็กชาย พิตตินันท์ วงษ์สุวรรณ บา้นหว้ยม้าลอย
16 20026 เด็กชาย ฤทธิเกียรต์ิ หรัิญรักษ์ วัดดงขีเ้หล็ก
17 20177 เด็กชาย วัชรพงษ์ บญุส่ง วัดดงขีเ้หล็ก
18 10005 เด็กชาย วีรภาพ ไกรทอง วัดราษฎรบ ารุง
19 20276 เด็กชาย วุฒิภัทร โพรามาต วัดสระศรีเจริญ
20 20011 เด็กชาย สมิทธ์ สุขอัมพร เมืองสุพรรณบรีุ
21 20082 เด็กชาย สุวิทย์ สุดแก้ว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
22 20199 เด็กชาย อนันตสิทธ์ิ พลเสน บา้นหว้ยเจริญ
23 10066 เด็กชาย อนุวัฒน์ บวัแตง บา้นทะเลบก
24 10011 เด็กชาย อรุณ โทมัส เบอเจนคลีฟ บา้นหว้ยม้าลอย
25 20123 เด็กหญิง กรกฎ อยู่วงษ์อัน๋ บา้นสระกระโจม
26 10117 เด็กหญิง กัญญาณัฏฐ์ สุภาวงษ์ วัดหนองแจง
27 20196 เด็กหญิง กัญญาพัชร สามทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
28 20192 เด็กหญิง ชนม์นิภา อุบล อ านวยเวทย์
29 10085 เด็กหญิง ชนิษฐา ภูมิศรี บา้นนเรศ
30 20003 เด็กหญิง ณฤกมล จงเจริญ บา้นหนองแขม
31 20127 เด็กหญิง ณัฐวรรณ เคือแสง วัดสามทอง
32 20221 เด็กหญิง ประสิตา สุวรรณสิงห์ บา้นสระบวัทอง
33 20066 เด็กหญิง ปริยาภัทร วงษ์เครือวัลย์ วัดหนองเพียร
34 20217 เด็กหญิง พัชราภา คุชิตา วัดประชุมชน
35 20233 เด็กหญิง พิริสา ยานุพรหม สุพรรณภูมิ
36 10178 เด็กหญิง เพ็ญสุดา ละคร วัดสระศรีเจริญ
37 20193 เด็กหญิง รวินทน์ิภา สอาดดี ดอนเจดีย์พิทยาคม
38 20089 เด็กหญิง รักษิณา แช่มช้อย วัดวังพลับใต้
39 20288 เด็กหญิงลักษณ์นารา ทวนเงิน อ านวยเวทย์
40 20108 เด็กหญิง วชิราภรณ์ เชิดฉันท์ บา้นดงกระเชา
41 10059 เด็กหญิง สุกัญนิพร บญุสูง บา้นดงกระเชา
42 10168 เด็กหญิง โสรยา หอมแก่น วัดหนองหลอด

โรงเรียนเดิม

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/7 ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล



ล ำดับ

ที่
1 20105 เด็กชาย กฤตยชญ์ โพรามาต วัดส านักตะฆ่า
2 20118 เด็กชาย จิรภัทร อิม่สวัสด์ิ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
3 10108 เด็กชาย เฉลิมพร สอดศรี บา้นนเรศ
4 20044 เด็กชาย ชูเกียรต์ิ ใยน้อย โกรกพระวิทยา
5 20007 เด็กชาย ณัชพล อูอ่รุณ ดอนเจดีย์พิทยาคม
6 20099 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ นุชสงดี วัดวังพลับเหนือ
7 10027 เด็กชาย ณัฐนนท์ คงที่ บา้นสระกระโจม
8 10035 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พ่วงเสือ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
9 10160 เด็กชาย ธนกฤต สันติพิพัฒน์ วัดชีธาราม
10 20207 เด็กชาย ธนโชติ อุน่วงศ์ ดอนเจดีย์พิทยาคม
11 20223 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ จงเกือ้ตระกูล วัดกลางคลองสระบวั
12 10080 เด็กชาย ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
13 20014 เด็กชาย นวพล นูมหนัต์ วัดใหม่สระพลอย
14 20102 เด็กชาย นิธิธร รุจิพรเรืองกิจ เมืองสุพรรณบรีุ
15 10105 เด็กชาย บวรทตั แก้วพานทอง อินทร์ศรีธาราษฎร์
16 10104 เด็กชาย ปราโมทย์ ทว่มไชสง บา้นนเรศ
17 10075 เด็กชาย ปยิะพัฒน์ อ่อนส าโรง วัดบา้นกรวด
18 20237 เด็กชาย พัทมล อินทร์พรม ดอนเจดีย์พิทยาคม
19 20073 เด็กชาย พิชเญศ สีตะระโส บา้นพุน้ าร้อน
20 20083 เด็กชาย ภีรพงศ์ ศรีบา้นแฮด วัดทบัผ้ึงน้อย
21 20208 เด็กชาย รัฐภรณ์ อยู่นันต์ วัดวังพลับใต้
22 20095 เด็กชาย วชิรวิทย์ มังคุด อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
23 20224 เด็กชาย ศักด์ิรินทร์ พันธ์ุเผือก ดอนเจดีย์พิทยาคม
24 20006 เด็กชาย สมพงษ์ ยอดมะปราง วัดหนองโสน
25 10029 เด็กชาย สัมพันธ์ นนทวรรธนะ วัดราษฎรบ ารุง
26 20260 เด็กชาย อัศนี จันทะขันธ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
27 10126 เด็กหญิง กมลวรรณ อินสว่าง ดอนเจดีย์พิทยาคม
28 10037 เด็กหญิง ชญานันท์ จันเทเวศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
29 10171 เด็กหญิง เทยีนธิชา จันหอมกุล วัดทา่กุม่
30 20250 เด็กหญิง พชรมน มงคลโพธ บา้นสระกระโจม
31 10136 เด็กหญิง พรหมพร พรมพ่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม
32 10041 เด็กหญิง ภัทรนันท์ สร้อยสน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
33 20173 เด็กหญิง มะลิวรรณ มิง่เคน วัดวังพลับใต้
34 20146 เด็กหญิง วรรณรัตน์ ศรีค า บา้นยมเบอื
35 20057 เด็กหญิง วิลาวัณย์ วงษ์เนียม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
36 20125 เด็กหญิง ศรินยา จ าปาศักด์ิ บา้นสระกระโจม
37 20140 เด็กหญิง ศานต์ฤทยั บริสุทธ์ิ วัดใหม่ภูมิเจริญ
38 10093 เด็กหญิง ศิปราย สว่างศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
39 20267 เด็กหญิง ศิริวรรณภา สมชอบ หนองโก
40 20161 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เทพประสิทธ์ิ อินทร์ศรัทธาราษฎร์
41 20282 เด็กหญิง อภิชญา พวงขาว บา้นบอ่ส าราญ
42 10147 เด็กหญิง อาภัสรา คล้ายปล้ืม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/8 ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1



ล ำดับ

ที่
1 20072 เด็กชาย จารุวัฒน์ สามงามหลู เทศบาล 2 วัดปราสาททอง
2 20042 เด็กชาย ชลธร ศรีบญุมี วัดโพธ์ิเขียว
3 10165 เด็กชาย ชินวัตร วงษ์สุวรรณ วัดทา่กุม่
4 20178 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ปญุสิริ ดอนเจดีย์พิทยาคม
5 10131 เด็กชาย ดนุเดช ดงแก้วมณี ดอนเจดีย์พิทยาคม
6 10134 เด็กชาย ทศิธิวา โฉมยา บา้นบอ่ส าราญ
7 20211 เด็กชาย ธนกฤต แก้วมีศรี บา้นหนองผักบุ้ง
8 10081 เด็กชาย ธนโชติ พรมเมศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
9 20262 เด็กชาย ธนดล อารมณ์คง บา้นหนองขาม
10 20077 เด็กชาย ธนวัต อาจคงหาญ วัดยางย่ีแส
11 10061 เด็กชาย นนทกร แสงศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
12 20050 เด็กชาย พลวรรธน์ อุน่ยศ สุพรรณภูมิ
13 20242 เด็กชาย พลาธิป แสงสุวรรณ์ อินทร์ศรัทธาราษฎร์
14 20215 เด็กชาย พัทธดนย์ อิทธิชัยเลิศทวี ดอนเจดีย์พิทยาคม
15 20032 เด็กชาย ภัคภาคิน ขยันกิจ บา้นหนองสรวง
16 20093 เด็กชาย ภัทรพล อังเปรม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
17 20080 เด็กชาย ภัทรวัฒน์ พันธ์ุเผือก บา้นทา่เสด็จ
18 10116 เด็กชาย ยุทธภูมิ ย้ิมประดิษฐ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
19 20034 เด็กชาย รัตนโชติ จันทร์วงศ์ เมืองสุพรรณบรีุ
20 20085 เด็กชาย วุฒิภัทร เนตรเพชร วัดทา่ไชย(ประชานุกูล)
21 10024 เด็กชาย สุเมธ งามละม้าย วัดบา้นกรวด
22 10071 เด็กชาย สุรยุทธ์ ปล้ืมใจ วัดบา้นกรวด
23 20019 เด็กชาย เสก เมืองช้าง บา้นหว้ยม้าลอย
24 10185 เด็กชาย อดิศักด์ิ บญุเกิด วัดสระศรีเจริญ
25 20243 เด็กชาย อภิวิชญ์ ตนดี ดอนเจดีย์พิทยาคม
26 20213 เด็กชาย อัครพล จันทาม่วง ดอนเจดีย์พิทยาคม
27 20111 เด็กหญิง กนกวรรณ สีบานเย็น บา้นทะเลบก
28 20024 เด็กหญิง กนกอร อูอ่รุณ วัดสระด่าน
29 20277 เด็กหญิง ชมพูนุท ปานภักดี วัดสระศรีเจริญ
30 10047 เด็กหญิง ชยากร สังข์อ่วม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
31 20194 เด็กชาย ธนวรรธห์ ฦาชา ดอนเจดีย์พิทยาคม
32 10101 เด็กหญิง ปนัดดา สุขชื่น อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
33 20248 เด็กหญิง พิมพ์พิกา ล้ิมธนกิจ คุรุสภา
34 20031 เด็กหญิง พีชญานันต์ ภูไม้ วัดบา้นกรวด
35 10010 เด็กหญิง เพชรรัตน์ นาสมหมาย วัดราษฎรบ ารุง
36 10088 เด็กหญิง ฟ้าใส อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
37 10162 เด็กหญิง ภคมน ศิริพลับ พลับพลาไชย
38 20230 เด็กหญิง ลักษิกา ก้อนทองดี บา้นทา่เสด็จ
39 20049 เด็กหญิง สุพิชชา เกษสมบรูณ์ วัดหนองโสน
40 10118 เด็กหญิง อัครภา นาคยศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
41 10086 เด็กหญิง อัญมณี ดอกชะเอม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
42 10022 เด็กหญิง อาทติติญา ฟักทบัทมิ วัดหนองแจง

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/9  ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ

ที่
1 20131 เด็กชาย กิตติเดช จอมพงษ์ร่ืน วัดสามจุ่น
2 20153 เด็กชาย จิรวัฒน์ หว้ยหงษ์ทอง วัดสามทอง
3 10017 เด็กชาย จิระวัฒน์ ดวงเที่ยง วัดชีธาราม
4 10184 เด็กชาย ชัยวัฒน์ แสนภูธร วัดสระศรีเจริญ
5 10173 เด็กชาย ณัฐพล เทยีมศร วัดหนองหลอด
6 10003 เด็กชาย เตชินท์ แสงทอง วัดบา้นกรวด
7 10103 เด็กชาย ธนวิทย์ ดาวเรือง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
8 10188 เด็กชาย นิติพัฒน์ คลังทรัพย์ บา้นดงกระเชา
9 20169 เด็กชาย นิธิศ กองทอง วัดทุ่งแฝก
10 10049 เด็กชาย ปฐมพงษ์ สุวรรณประทปี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
11 10009 เด็กชาย ปวริศ ล้อมวงษ์ บา้นหว้ยม้าลอย
12 20278 เด็กชาย ผลิตโชค แก้วตา บา้นหนองหา้ง
13 20162 เด็กชาย พีรภัทร ขาวเงิน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
14 20070 เด็กชาย พีรภัทร ชาวลาหาญ เมืองสุพรรณบรีุ
15 10099 เด็กชาย ภูวริช แสงอินทร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
16 10056 เด็กชาย มารุต สุรามาตร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
17 20246 เด็กชาย รัฐภูมิ ย่ีสุ่นซ้อน อนุบาลสุพรรณบรีุ
18 20063 เด็กชาย วชิรวิทย์ มะลิซ้อน บา้นบอ่ส าราญ
19 10172 เด็กชาย วทญัญู ยอดไม้งาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
20 20166 เด็กชาย วิทวัส บญุเกิด วัดหนองผักนาก
21 20074 เด็กชาย วุฒิชัย หลวงถนนเจริญ วัดยางย่ีแส
22 10138 เด็กชาย ศรัณยภัทร รัตนวิโรจน์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
23 20148 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ทองศรี วิทยาศึกษา
24 20071 เด็กชาย เอกวีร์ สุวรรณประทปี อ านวยเวทย์
25 20191 เด็กหญิง กมลวรรณ การะเกตุ ดอนเจดีย์พิทยาคม
26 20216 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โนราช ดอนเจดีย์พิทยาคม
27 10067 เด็กหญิง ขวัญใจ ชาวบา้นคอย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
28 10090 เด็กหญิง จุติพัฒน์ วงษ์สุวรรณ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
29 20264 เด็กหญิง ณัฐชญา ตู้แก้ว บา้นหนองราชวัตร
30 20043 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุปถัมภ์ วัดประชุมชน
31 10124 เด็กหญิง ณัฐริกา หาญณรงค์ ดอนเจดีย์พิทยาคม
32 20114 เด็กหญิง ธนวรรณ ฉิมพาลี บา้นทะเลบก
33 10121 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ดาวเรือง อนุบาลบอ่พลอย
34 20129 เด็กหญิง ปิ่นมุข โพธ์ิหอม วัดวังพลับใต้
35 20062 เด็กหญิง พิมพ์วิมล สุขแสงทอง อนุบาลลาดยาว
36 10140 เด็กหญิง มีนา ยาทพิย์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
37 10077 เด็กหญิง วรรณพร สังคดี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
38 10181 เด็กหญิง ศศิธร เปี่ยมสะอาด วัดสระศรีเจริญ
39 10023 เด็กหญิง สิริลักษณ์ จ าปเีรือง วัดหนองแจง
40 20261 เด็กหญิง สุชาดา มาลัย เมืองสุพรรณบรีุ
41 10095 เด็กหญิง สุวรรณา แก้วศรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
42 20285 เด็กหญิง อนันตญา คงการุณ วัดสระศรีเจริญ

รำยช่ือนักเรียน ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1/10  ปีกำรศึกษำ 2562
ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7  เมษำยน  พ.ศ.2562  พ.ศ.2562        ณ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1

เลข

ผู้สมคัร
ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม



ล ำดับ

ที่
1 20265 เด็กชาย กฤษณะ กล่ินเพ็ชร์ ดอนเจดีย์พิทยาคม
2 20021 เด็กชาย คมกฤษณ์ ชาวบตุรดี วัดประชุมชน
3 10164 เด็กชาย จักรินทร์ เจริญผล อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
4 20220 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชาวบา้นกร่าง อ านวยเวทย์
5 20238 เด็กชาย ฉัตรคุปต์ พยัคฆพันธ์ุ อินทร์ศรัทธาราษฎร์
6 20280 เด็กชาย ชวกร ต้ังทวีวิพัฒน์ อนุบาลสุพรรณบรีุ
7 20023 เด็กชาย ชุมพล สุนทรวิภาต วัดสระด่าน
8 10002 เด็กชาย ณัฐพล พลเสน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
9 10030 เด็กชาย ธีรภัทร์ วงษ์สายวิเศษ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
10 10063 เด็กชาย นพวิชญ์ งวงค านาม อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
11 20112 เด็กชาย นิภัทร์ ศรีโพธ์ิทอง บา้นทะเลบก
12 10190 เด็กชาย ปฏิพนธ์ ชื่นใจดี วัดสระศรีเจริญ
13 10167 เด็กชาย ปณัณวัฒน์ มายืนยงค์ วัดหนองหลอด
14 10112 เด็กชาย พฤกษชาติ ดาษดา วัดราษฎรบ ารุง
15 10068 เด็กชาย พีรวิชญ์ บวัเขียว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
16 20025 เด็กชาย ภควัฒน์ มณีวงษ์ วัดวังพลับใต้
17 20160 เด็กชาย ภัทรพงศ์ คงล าธาร อนุบาลด่านช้าง
18 10192 เด็กชาย รุ่งเรือง อินช่วย วัดหนองหลอด
19 20147 เด็กชาย วัชรพล กุมะณา วัดพังม่วง
20 20256 เด็กชาย วีรศักด์ิ กอราพันธ์ บา้นทา่เสด็จ
21 10166 เด็กชาย ศุภโชติ ดอกไม้ขาว อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
22 20245 เด็กชาย สหรัฐ สุริดล บา้นทา่เสด็จ
23 10125 เด็กชาย สิทธา จันทร์ทอง ดอนเจดีย์พิทยาคม
24 10097 เด็กชาย สุภัทร มณีวงษ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
25 10113 เด็กหญิง กนกพิชญ์ การะเกตุ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
26 20015 เด็กหญิง กฤตยา ม่วงทวี บา้นหนองจิรากข่า
27 20106 เด็กหญิง กัญญ์ภัคพมพ์ อาตวงศ์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
28 20137 เด็กหญิง กานต์มณี แซ่ลี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
29 20150 เด็กหญิง จิรชญา ชมฉายยา บา้นสระกระโจม
30 10014 เด็กหญิง ชฎาพร เข็มทอง วัดสระด่าน
31 20116 เด็กหญิง ณัฐวดี วงษ์ลคร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
32 20091 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทนา วัดปากดงทา่ศาล
33 10087 เด็กหญิง ดวงกมล ศรีจ้อยวงศ์ บา้นนเรศ
34 10064 เด็กหญิง ธนพร ศรีสว่าง วัดบา้นกรวด
35 10042 เด็กหญิง พัชริน ร่วมสุข อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
36 20142 เด็กหญิง ยลดา บวัเอีย่ม วัดวังพลับเหนือ
37 20047 เด็กหญิง รุ่งรวี ศรีขวัญเมือง วัดส านักตะฆ่า
38 20096 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสนแก้ว วัดสกุนปกัษี
39 20218 เด็กหญิง สุกัญญารัตน์ มลคล้ า ดอนเจดีย์พิทยาคม
40 10053 เด็กหญิง สุวิวรรณ แย้มหตัถา อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
41 20141 เด็กหญิง อมิตา บตุรศรีขาว วัดวังพลับเหนือ
42 10100 เด็กหญิง อรพิชญา อุเทศนันท์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
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