
ล าดบัที่ เลขประจ าตวั ห้องสอบที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ประเภททีส่มคัร
1 001 1 ด.ญ ศิริราช เยี่ยมศิริ เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
2 002 1 ด.ญ.ปริยากร นพสถิตย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
3 003 1 ด.ช.ปัญญพนต์ อุปการดี เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
4 004 1 ด.ญ.จริสตา ศรีวงแวว เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
5 005 1 ด.ญ.ยศวีร์ พานิช เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
6 006 1 ด.ช.วีรพัทธ เต็มรัตน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
7 007 1 ด.ช.อาทิตยา ทองเกตุ เทศบาลวัดศาลามีชัย ต้นกล้า ท่าโพธิ์
8 008 1 ด.ช.รัชศาสตร์ โสนเส้ง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
9 009 1 ด.ช.กษิดิศ ศรีนิล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
10 010 1 ด.ช.ณัฐนนท์ ช่วยสถิต เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
11 011 1 ด.ช.จีรณะ จันทร์ค้อม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
12 012 1 ด.ญ.นงนภัส สุภาผล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
13 013 1 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ หามะ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
14 014 1 ด.ญ.ทัศญาพร ด้วงไพร เทศบาลวัดเสาธงทอง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
15 015 1 ด.ญ.ธัญศิริ ชุมพงศ์ เทศบาลวัดเสาธงทอง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
16 016 1 ด.ญ.หทัยพัชร์ ภูมิระเบียบ เทศบาลวัดเสาธงทอง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
17 017 1 ด.ญ.ภัทราพร ไชยสุวรรณ เทศบาลวัดเสาธงทอง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
18 018 1 ด.ญ.ธนพร จิตจ านอง เทศบาลวัดเสาธงทอง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
19 019 1 ด.ญ.นรีกานต์ แทนโป เทศบาลวัดศรีทวี ต้นกล้า ท่าโพธิ์
20 020 1 ด.ญ.ปัญญาวดี คงคาวาศ เทศบาลวัดศรีทวี ต้นกล้า ท่าโพธิ์
21 021 1 ด.ญ.มาริสา ส่องศรี เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
22 022 1 ด.ญ.พรธีรา พูลช่วย เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
23 023 1 ด.ญ.ประกายแก้ว ห่อหุม้ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
24 024 1 ด.ญ.บุษกร ศรีอเนก เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
25 025 1 ด.ช.กิตติภูมิ วัยพรรณ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
26 026 1 ด.ช.นพกฤต เสน่หา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
27 027 1 ด.ช.จุลสิงห์ ชะลิวัลย์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
28 028 1 ด.ข.มีบุญ ดุลย์เภรี เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
29 029 1 ด.ช.เกรียงศักด์ิ แก้วโชติ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
30 030 1 ด.ช.ฉัตรดนัย บุชบา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
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31 031 2 ด.ญ.สลิลทิพ ทองพูน เทศบาลวัดท้าวโคตร ต้นกล้า ท่าโพธิ์
32 032 2 ด.ญ.ณัฐชา เกล้ียงกลม เทศบาลวัดท้าวโคตร ต้นกล้า ท่าโพธิ์
33 033 2 ด.ญ.วริศรา สุขสุรัตน์ เทศบาลวัดท้าวโคตร ต้นกล้า ท่าโพธิ์
34 034 2 ด.ญ.มาริสา กาญจน์ชลไชย เทศบาลวัดท้าวโคตร ต้นกล้า ท่าโพธิ์
35 035 2 ด.ญ.กานต์รวี เพ็ญบูรณ์ เทศบาลวัดท้าวโคตร ต้นกล้า ท่าโพธิ์
36 036 2 ด.ช.ณัฐนนท์ บุตรรักษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
37 037 2 ด.ญ.รวิกานต์ ควรร าพึง เทศบาลวัดเสมาเมือง ต้นกล้า ท่าโพธิ์
38 038 2 ด.ช.ดนุนันท์ นิยมผล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ต้นกล้า ท่าโพธิ์
39 039 2 ด.ช.อัศม์เดช ชูแห้ง ศรีธรรมราชศึกษา ต้นกล้า ท่าโพธิ์
40 040 2 ด.ญ.กานติพัทธ์ ตาค า บ้านหนองหนอน ต้นกล้า ท่าโพธิ์
41 041 2 ด.ช.วันชนะ สองเมืองสุข บ้านทวดทอง ทัว่ไป
42 042 2 ด.ญ.กรวรรณ จุฬากาล เทศบาลต าบลท่าแพ ทัว่ไป
43 043 2 ด.ช.ยศวีร์ พานิช เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
44 044 2 ด.ญ.กรกมล สุคนธมาส เทศบาลต าบลท่าแพ ทัว่ไป
45 045 2 ด.ช.กฤติพงศ์ ผะกากรอง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
46 046 2 ด.ญ.กรชวัล พรมมินทร์ เทศบาลต าบลท่าแพ ทัว่ไป
47 047 2 ด.ญ.สุธิตา จาตุรนต์เมดกุล อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ เรียนดี
48 048 2 ด.ญ.จีรภัทร์ โควเศณษฐพล อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ เรียนดี
49 049 2 ด.ญ.สิราวรรณ พิมพการ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
50 050 2 ด.ช.เสาวภัทร ศรียัง วัดเนกขัมมาราม ทัว่ไป
51 051 2 ด.ช.ชวกร กาญจนานนท์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
52 052 2 ด.ช.ปัณณวัฒน์ คงฉิม มารีย์พิทักษ์ศึกษา เรียนดี
53 053 2 ด.ญ.ชลธิชา ปลอดชูแก้ว อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
54 054 2 ด.ญ.จุฑามาศ สุขศรีโรจน์ บ้านบางส าโรง ทัว่ไป
55 055 2 ด.ช.อภิรัก อรุณจิตร์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ความสามารถพิเศษ
56 056 2 ด.ช.ณัฐวุฒิ อุปลา วัดสามัคคีนุกูล ความสามารถพิเศษ
57 057 2 ด.ช.ณัฐภูมิ เรืองจันทร์ ท.เสาธงทอง ทัว่ไป
58 058 2 ด.ญ.นวินดา พรมวาศรี บริบูรณ์วิทยา เรียนดี
59 059 2 ด.ญ.เพ็ญมันตา มีวัน เทศบาลวัดใหญ่ เรียนดี
60 060 2 ด.ญ.ชนัญชนก ทองขาว นรรถยาพิศณุสรณ์ ทัว่ไป
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61 061 3 ด.ญ.ณัฐนิชา มากมารศรี อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ เรียนดี
62 062 3 ด.ญ.ปาลิตา ใบห้า เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
63 063 3 ด.ญ.กรรธิดา ศรีสุวรรณ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
64 064 3 ด.ญ.พิมณัฎรา สมกานดา นรรถยาพิศณุสรณ์ เรียนดี
65 065 3 ด.ญ.ปณิตา สุกเมือง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
66 066 3 ด.ช.ณัฐกฤษณ์ สุรจันทร์ เทศบาลวัดใหญ่ ความสามารถพิเศษ
67 067 3 ด.ญ.กฤติยาณี ภูมี เทศบาลวัดศรีทวี ความสามารถพิเศษ
68 068 3 ด.ญ.กัญญาวีร์ พรหมมาศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
69 069 3 ด.ช.คมกฤช คล้ายดวง เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
70 070 3 ด.ญ.พีรยา พินิจอมันตพร เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
71 071 3 ด.ญ.ปรียากร แซ่ล่ิม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
72 072 3 ด.ญ.มติมนต์ สุขสวัสด์ิ เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
73 073 3 ด.ญ.ณัฐวดี เมืองแดง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ความสามารถพิเศษ
74 074 3 ด.ญ.ปรียาดา รัตนภูมิ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ความสามารถพิเศษ
75 075 3 ด.ญ.ขวัญจิรา สันสอน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
76 076 3 ด.ช.วีราทร ล่องแพ เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
77 077 3 ด.ช.ณัฐชนน ตาลสีแก้ว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
78 078 3 ด.ญ.อัญชิสา แก้วซัง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
79 079 3 ด.ญ.สิรินกานต์ บริบูรณ์ เทศบาลวัดเสาธงทอง เรียนดี
80 080 3 ด.ญ.สิรินันท์ ณ นุวงค์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
81 081 3 ด.ญ.พาณิชา วิชัยดิษฐ์ เทศบาลวัดใหญ่ ความสามารถพิเศษ
82 082 3 ด.ช.วาสุเทพ ยศเมฆ เทศบาลวัดศรีทวี ความสามารถพิเศษ
83 083 3 ด.ญ.วรรณภา ฤทธิร์งค์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
84 084 3 ด.ญ.ณัชญ์ภวิศร มโนสาร เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
85 085 3 ด.ช.กันตพัฒน์ เรืองรักษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
86 086 3 ด.ญ.บุญสิตา รัตนโกศัย อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
87 087 3 ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ เตรียมสติ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
88 088 3 ด.ช.ธนวิชญ์ พงศ์จีน เทศบาลวัดใหญ่ ความสามารถพิเศษ
89 089 3 ด.ญ.เจนจิรา หนูนิล เทศบาลวัดศรีทวี ความสามารถพิเศษ
90 090 3 ด.ญ.ภูริชญา โภคากรณ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
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91 091 4 ด.ญ.กัญญาวรรณ ขันเพชร เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
92 092 4 ด.ญ.ศศิกานต์ วิสุนทา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
93 093 4 ด.ช.นเรนทร์ฤทธิ์ พรหมอินทร์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
94 094 4 ด.ช.ธีรภัทร ปิน่แก้ว เทศบาลวัดศรีทวี เรียนดี
95 095 4 ด.ญ.นันทชญาน์ มณีพันธ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ความสามารถพิเศษ
96 096 4 ด.ญ.ณัฐฐิชา พิมพ์รัตน์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
97 097 4 ด.ญ.วิภากร สว่างเดือน เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
98 098 4 ด.ญ.ศศิตา พวงพันธ์ นรรถยาพิศณุสรณ์ เรียนดี
99 099 4 ด.ญ.พรนภัส รอบคอบ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
100 100 4 ด.ช.รังสิต รัตนพันธ์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
101 101 4 ด.ญ.พิลเศลักษณ์ ศักด์ิณรงค์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
102 102 4 ด.ญ.ชิดชนก สุค าภา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
103 103 4 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สองจ้า เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
104 104 4 ด.ญ.สุพรรณหงส์ ประดิษฐ์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
105 105 4 ด.ญ.วิภากร สว่างเดือน เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
106 106 4 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ แตงชุม เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
107 107 4 ด.ญ.บุษรา เล่ืองเชื่อง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
108 108 4 ด.ญ.ภัทรวดี บันดา น ทรง เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
109 109 4 ด.ญ.กษมา บุญเชิด เทศบาลวัดศรีทวี เรียนดี
110 110 4 ด.ญ.ธัญชนก โอทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
111 111 4 ด.ญ.ปาริสุทธิ์ จิตรเย็น เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
112 112 4 ด.ญ.กวิสรา เมฆเส้ง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
113 113 4 ด.ญ.ไอวริญท์ สิทธิส านวน เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
114 114 4 ด.ช.มาโนชญ์ ศรีศักดา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
115 115 4 ด.ญ.ศิรินภา ล่ิมสกุล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
116 116 4 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เพชรเกล้ียง เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
117 117 4 ด.ญ.อาทิตยา จ าปาทอง เทศบาลวัดเสาธงทอง เรียนดี
118 118 4 ด.ช.กิตติชัช สพานทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
119 119 4 ด.ช.ชนม์ณภัทร ศรีนวล เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
120 120 4 ด.ญ.ณธิดา ชัยประวัติ เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
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121 121 5 ด.ช.ณภัทร วัครกุล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ความสามารถพิเศษ
122 122 5 ด.ญ.เมรัชญา หนูคง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
123 123 5 ด.ญ.ศศิมา ปิโย เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
124 124 5 ด.ช.ชัยรัตน์ ดุจวรรณ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
125 125 5 ด.ญ.สุวนันท์ สัญจิตร์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
126 126 5 ด.ญ.รวิสรา แขกปาทาน เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
127 127 5 ด.ช.ดนุนันท์ นิยมผล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
128 128 5 ด.ญ.ญานิศา มีมาก เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
129 129 5 ด.ช.เปรมชนัน ธรรมพันธ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
130 130 5 ด.ช.จุลสิงห์ ชะลิวัลย์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
131 131 5 ด.ญ.พรธิดี ชุมรัตน์ เทศบาลวัดเสาธงทอง เรียนดี
132 132 5 ด.ญ.สุพิกา เพชรพงศ์พันธุ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
133 133 5 ด.ช.ศุภกร พุทธโชติ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
134 134 5 ด.ช.ภูมิพัฒน์ แสงพระเวช เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
135 135 5 ด.ช.สุหชัย สร้อยทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
136 136 5 ด.ญ.รุ่งจิรดา แคล้วภัย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
137 137 5 ด.ช.รัฐบุรุษ พลไชย เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
138 138 5 ด.ช.ณัฐพงศ์ ประทุมรัตน์ เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
139 139 5 ด.ญ.พิมพิกา พลรัฐชนาสิทธิ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
140 140 5 ด.ญ.เขมจิรา มากแก้ว อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
141 141 5 ด.ญ.อนัญญา เทพมงคล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
142 142 5 ด.ญ.จารุพิชญา ยิ่งพิมาย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรียนดี
143 143 5 ด.ญ.กุลปรียา ณ พัทลุง เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
144 144 5 ด.ญ.รุ่งรวี สุจเสน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
145 145 5 ด.ช.อัษฎากุญช์ ขุนทองแก้ว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
146 146 5 ด.ญ.ปิน่ปีนัทธ์ บุญร่วม เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
147 147 5 ด.ญ.ศศิวิมล รัตนาจารย์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
148 148 5 ด.ช.ปิน่ประวัติ จงจรูญรังสรรค์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
149 149 5 ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณชล เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
150 150 5 ด.ญ.กฤติยาณี ทองขวัญ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
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151 151 6 ด.ญ.วราภรณ์ รักธรรม เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
152 152 6 ด.ญ.นภิสา สุโขพล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
153 153 6 ด.ญ.ฮายาตรี หมุดแล๊ะ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
154 154 6 ด.ญ.อิงครัตน์ ยังเจริญ เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
155 155 6 ด.ญ.ภัทรวดี จ ารัสกาญจน์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
156 156 6 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ศรัทธาธรรม เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
157 157 6 ด.ช.ภาคภูมิ ยังบุรุษ เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
158 158 6 ด.ญ.จินต์จุฑา รอดสม เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
159 159 6 ด.ช.บดินทร์ พจนะโชติ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
160 160 6 ด.ช.ปิยวัฒน์ ทองอนันต์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
161 161 6 ด.ญ.กิ่งกาญจน์ รอดสง เทศบาลวัดเสาธงทอง เรียนดี
162 162 6 ด.ช.ชัยนันท์ ทองหนู เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
163 163 6 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ชูคล่ี เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
164 164 6 ด.ช.กฤตยชญ์ ไชยภาณุรักษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
165 165 6 ด.ช.มีบุญ ดุลย์เภรี เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
166 166 6 ด.ช.ฐิตินันท์ หวะสุวรรณ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
167 167 6 ด.ญ.จิรัฐพร เพ็ชรมล เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
168 168 6 ด.ญ.สุภาพร กาญจนะพันธะ เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
169 169 6 ด.ญ.สิรินารถ พานมาตย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
170 170 6 ด.ญ.ขวัญข้าว จักขุรักษ์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
171 171 6 ด.ญ.ณัฎฐ์พัชร์ วงศ์ภักดี เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
172 172 6 ด.ญ.ญาณิศา เกิดกล่ินหอม เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
173 173 6 ด.ช.ชยพล โพธิถ์าวร เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
174 174 6 ด.ช.วรภัทร หยูทองอินทร์ เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
175 175 6 ด.ญ.ณัฐชา คงแก้ว เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
176 176 6 ด.ญ.วณิตา หมัดนะผู้ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
177 177 6 ด.ญ.ภัทริกา รักแก้ว เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
178 178 6 ด.ญ.ประพิศรา แก้วพิมพรม เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
179 179 6 ด.ญ.รุ่งอรุณ นาทะชัย เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
180 180 6 ด.ช.ฉัตรดนัย บุษบา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
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181 181 7 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ค้ าคูณ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
182 182 7 ด.ญ.ภัทรธิดา มีแก้วน้อย เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
183 183 7 ด.ช.ภานุวัฒน์ แตกกิ่ง เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
184 184 7 ด.ญ.กมลพรรณ จันทร์ศรีรักษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
185 185 7 ด.ช.หัสการบัญชา ชัยนุรักษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
186 186 7 ด.ญ.ภัทธิรา เทียนทอง เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
187 187 7 ด.ญ.สุพิชญา จงเจริญ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
188 188 7 ด.ช.วชิรหัตถ์ ไทยเมือง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
189 189 7 ด.ช.ณิชนันทน์ หนูสังข์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
190 190 7 ด.ช.ปัณวิชญ์ อุ่ยพัฒน์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
191 191 7 ด.ช.ธนากร ทองสุวรรณ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
192 192 7 ด.ช.ขรรค์ชัย หรหมมาศ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
193 193 7 ด.ช.อภิมุข สิทธิชัย เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
194 194 7 ด.ช.ธนกร ไอยสุวรรณ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
195 195 7 ด.ช.วรกฤษณ์ ช่วยรอด เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
196 196 7 ด.ช.ปฎิภาณ พุทธโกสิทธิ์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
197 197 7 ด.ญ.กมลวรรณ จันทร์ศรีรักษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
198 198 7 ด.ช.นพกฤต เสน่หา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ความสามารถพิเศษ
199 199 7 ด.ญ.เมสิตา สนธะเนตร์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
200 200 7 ด.ช.สรชัช นวลจันทร์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
201 201 7 ด.ช.ปล้ืม ตรีเพ็ญมาลย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
202 202 7 ด.ญ.ปุณช์กนก บุญกอง เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
203 203 7 ด.ช.จิณณพัต เวชประสิทธิ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
204 204 7 ด.ช.ภัทร สาสนะภาพ เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียนดี
205 205 7 ด.ญ.อรสา ชัยฤกษ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
206 206 7 ด.ญ.สุกัญญา แซ่คู่ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
207 207 7 ด.ช.อนุพงศ์ ยิ่งยง เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
208 208 7 ด.ญ.พรธีรา พลูช่วย เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
209 209 7 ด.ญ.ปิยะธิดา ไชยตรี เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
210 210 7 ด.ญ.จารุนิภา จักขุมณี เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป



ล าดบัที่ เลขประจ าตวั ห้องสอบที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ประเภททีส่มคัร

บัญชรีายชื่อนักเรียนสมคัรเขา้เรียนตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

211 211 8 ด.ญ.ยุวธิดา มัยยะ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
212 212 8 ด.ญ.พิลาศลักษณ์ ศักด์ิณรงค์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
213 213 8 ด.ช.พชรธร วงศ์ทรายเพชร เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
214 214 8 ด.ญ.นฤสรณ์ สงอาจินต์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
215 215 8 ด.ญ.ชนานันท์ ปานเนียม เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
216 216 8 ด.ญ.สายน้ า บุญวงศ์แก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
217 217 8 ด.ญ.นภัสสร สพานทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
218 218 8 ด.ช.กชกร ศรีน้อย เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
219 219 8 ด.ช.ระพีพัฒน์ ทุมมาศ เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
220 220 8 ด.ช.อัยรัตน์ ชูพระรส เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
221 221 8 ด.ญ.มาริสา ส่องศรี เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
222 222 8 ด.ช.เขตต์ตะวัน ขุนพิบูลย์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
223 223 8 ด.ญ.ชลธิชา ก่อเกิด เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
224 224 8 ด.ช.ภูมิภัทร ทศทิศรังสรรค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
225 225 8 ด.ช.นรากร เจายนต์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
226 226 8 ด.ช.พงศพัศ บุญเจริญ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
227 227 8 ด.ญ.วรัทยา ศรชัย เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
228 228 8 ด.ช.อภิรเดช รวมพงศ์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
229 229 8 ดช.ธนวัฒน์ กาญจนวงศ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
230 230 8 ด.ญ.รัตน์ชญา ศรีสมานุวัตร เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
231 231 8 ด.ญ.กนกทิพย์ ดันงา เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
232 232 8 ด.ช.ผดุงเกียรติ บุญคงแก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
233 233 8 ด.ญ.อาจันทร์ญา เจ๊ะระหวัง เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
234 234 8 ด.ญ.เขมภัทร กาญจนวิวิญ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
235 235 8 ด.ญ.จันทิมา ยังสวัสด์ิ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
236 236 8 ด.ช.พีระพัฒน์ เตรียมสติ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
237 237 8 ด.ญ.บัณฑิตา ทองกร เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
238 238 8 ด.ช.ณัฐพงศ์ ณรงค์ทิพย์ รร.วัดบางอนาถ ทัว่ไป
239 239 8 ด.ช.ชิติพัทธิ์ คล้ิงเชื้อ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
240 240 8 ด.ช.นพเก้า จันทะปะท เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
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241 241 9 ด.ช.กวิน ไชยรักษา เทศบาลวัดศรีทวี ติดต่อกองอ านวยการ
242 242 9 ด.ช.สัณหณัฐ อินทรพฤกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
243 243 9 ด.ช.ธนพัฒน์ ภูมิภาค เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
244 244 9 ด.ช.ภควัต ศรีรัตน์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
245 245 9 ด.ช.สุทธิพงศ์ เราตะพงค์ เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
246 246 9 ด.ญ.ชลิดา ทองนาค เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
247 247 9 ด.ช.รัชชานนท์ กาญจนพันธ์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
248 248 9 ด.ญ.ปิยธิดา รัตนานก เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
249 249 9 ด.ญ.กวินธิดา กันจิ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
250 250 9 ด.ญ.ศิริรักษ์ ขุนรักษ์ เทศบาลวัดศรีทวี ทัว่ไป
251 251 9 ด.ญ.สุจิรา พลนิกร เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
252 252 9 ด.ญ.พรรณธลาส โตศักศรี เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
253 253 9 ด.ญ.พิชญา พรรณราช เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
254 254 9 ด.ช.อัศฆเ์ดช ดูเห้ง รร.ศรีธรรมราชศึกษา ความสามารถพิเศษ
255 255 9 ด.ญ.ศศิพิมพ์ พันธุวงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
256 256 9 ด.ญ.มณีทิพย์ ดรชี้ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
257 257 9 ด.ช.อานัส สมค าพึง เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
258 258 9 ด.ช.เมธิชัย งอกค า เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
259 259 9 ด.ญ.สุชาดา จินดาประเสริฐ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
260 260 9 ด.ช.รุ่งโรจน์ ชัยวงษ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
261 261 9 ด.ช.ปฐวี วิหกหาญ เทศบาลวัดท้าวโคตร ความสามารถพิเศษ
262 262 9 ด.ญ.เพ็ญพิชชา มุสิกสินทร์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
263 263 9 ด.ช.เนโช สงวนเชาว์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
264 264 9 ด.ญ.กมลฑิรา อินทร์ทองค า เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
265 265 9 ด.ช.พงศกร บัญชา อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
266 266 9 ด.ช.ธีรพัฒน์ บุญครัน นรรถยาพิศณุสรณ์ ทัว่ไป
267 267 9 ด.ช.นริศ ศรีสุวรรณ เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
268 268 9 ด.ช.ธนดล สุนทรรักษ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
269 269 9 ด.ช.ศุภณัฐ ค าหวาน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
270 270 9 ด.ญ.คีตาภัทร ภักดี เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
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271 271 10 ด.ญ.ภิมญ์พลอย ไตรระเบียบ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
272 272 10 ด.ญ.เพชรการัต ทองสง เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
273 273 10 ด.ญ.เจนจิรา แก้วทอง เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
274 274 10 ด.ญ.ธันณิตา อวยศิลป์ เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
275 275 10 ด.ญ.ดวงสมร ปรึกษา วัดมุขธารา เรียนดี
276 276 10 ด.ช.พิทวัส ขวัญแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย ความสามารถพิเศษ
277 277 10 ด.ญ.วิภาวี จักรมานนท์ เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
278 278 10 ด.ช.จิรพัฒน์ อินทร์ภักดี เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
279 279 10 ด.ญ.พรพรรณ ชนะชัย อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
280 280 10 ด.ช.ธนาธิป คงวารินทร์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
281 281 10 ด.ญ.ชนิดาภา ชลสาคราม อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
282 282 10 ด.ช.ปิยะพงษ์ มาศพงศ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
283 283 10 ด.ญ.ปทุมวัน สุคนธรัตน์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ เรียนดี
284 284 10 ด.ญ.วิชญาดา ตลึงศักด์ิ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
285 285 10 ด.ช.ทิวากร ทองค า เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
286 286 10 ด.ญ.ณัฐริภา ศรีใส เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
287 287 10 ด.ช.ชัชวาล ฉิมวัน เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
288 288 10 ด.ญ.นันทนัช จงไกรจักร เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
289 289 10 ด.ช.ชันธร ช่วยสกุล เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
290 290 10 ด.ช.นัทธพงศ์ ปิยะทอง เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
291 291 10 ด.ช.ธนภัทร เชาวดี เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
292 292 10 ด.ช.สันรา แซ่อึ่ง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
293 293 10 ด.ช.ธนกร มุสิกชาติ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
294 294 10 ด.ช.กันตพงศ์ ว่างกลอน เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
295 295 10 ด.ช.สิทธิเดช นวลจันทร์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
296 296 10 ด.ญ.อุไรรัตน์ ทองเนตร วัดนาวง ทัว่ไป
297 297 10 ด.ญ.ณัฐธิดา บรรจุสุวรรณ์ บ้านไสใหญ่ ทัว่ไป
298 298 10 ด.ช.ณัฐพล ภูเ่รือน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
299 299 10 ด.ญ.อัฐภิญญา จันทร์ศรีรักษ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
300 300 10 ด.ญ.กันติชา จันทร์ประมุข เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
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301 301 11 ด.ช.ราชันย์ พรปัญญานันท์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
302 302 11 ด.ญ.อรนลิน ธาตแดง รร.บ้านทวดทอง ทัว่ไป
303 303 11 ด.ช.กรวิชญ์ มีขวด อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
304 304 11 ด.ญ.กุลธิดา เจษณาเทพ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
305 305 11 ด.ช.ทวีชัย ดอกไม้หอม เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
306 306 11 ด.ญ.วัลลภา เพชรกิจ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
307 307 11 ด.ญ.อริญชยา บัณฑิตนันทิ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
308 308 11 ด.ญ.ปานชนก แซ่เฮ้ง อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
309 309 11 ด.ช.ฐิติพันธุ์ ถนอมชู เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
310 310 11 ด.ญ.ชญานิศ วิฑูรย์พันธ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา ทัว่ไป
311 311 11 ด.ช.คฑาวุธ สังข์วิเชียร เทศบาลวัดศาลามีชัย ความสามารถพิเศษ
312 312 11 ด.ช.ศุภกฤต รณรงค์ รร.วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
313 313 11 ด.ช.ปัณธนทัต ธรรมมิกะกุล รร.วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
314 314 11 ด.ญ.อาสม๊ะ แอเดาะ รร.วัดนาวง ทัว่ไป
315 315 11 ด.ญ.วรรณนิดา ศรีสมัย อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
316 316 11 ด.ญ.พัฒน์นรี โอขันธ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
317 317 11 ด.ญ.กชกร จันทร์ขวัญ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
318 318 11 ด.ญ.ณัฐนันท์ ต้นประเสริฐวงศ์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ เรียนดี
319 319 11 ด.ช.อภิสิทธิ์ เมืองนวด เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
320 320 11 ด.ช.ศิลปิน เจริญสุข เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
321 321 11 ด.ช.อภิรักษ์ เมืองนวด เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
322 322 11 ด.ญ.วิไลลักษณ์ คันโพธิ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
323 323 11 ด.ญ.บัณฑิตา ศรีศักดา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
324 324 11 ด.ญ.หยาดฟ้า แสนทรัพย์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
325 325 11 ด.ญ.จันทิรา เมืองสุวรรณ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
326 326 11 ด.ช.ชิตวร อ๋องสุทธิ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ความสามารถพิเศษ
327 327 11 ด.ญ.มัลลิตา อาดหมาด เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
328 328 11 ด.ญ.ศิรินภา พุณแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
329 329 11 ด.ช.ณัฐวุฒิ ก้องพนิชกุล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
330 330 11 ด.ญ.ศิริรรณา พุฒแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
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331 331 12 ด.ญ.ณัฐกานต์ ด าแดง เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
332 332 12 ด.ญ.มาติกา ศิลปคุณ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
333 333 12 ด.ญ.อาทิตยา สีนารา เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
334 334 12 ด.ญ.ปริดา มีสุข เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
335 335 12 ด.ญ.ชนิกรณ์ กุลวงษ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
336 336 12 ด.ช.ศักด์ิครินทร์ สุวรรณกาญจน์ เทศบาลวัดใหญ่ ความสามารถพิเศษ
337 337 12 ด.ช.นนทพัทธ์ มากสุข เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
338 338 12 ด.ญ.อิสริยาภรณ์ ทองใบ เทศบาลวัดท้าวโคตร ทัว่ไป
339 339 12 ด.ช.ทศพร ศรีวิจิตร ท่าศาลา เรียนดี
340 340 12 ด.ญ.ปาณิสรา ถาวรสุข เทศบาลวัดเสมาเมือง ความสามารถพิเศษ
341 341 12 ด.ญ.กัญญรัตน์ เบญจกุล อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
342 342 12 ด.ญ.นัฎฐณิชา ช่วยคงทอง เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
343 343 12 ด.ช.มนพัทธ์ นพรัตน์ เยาววิทย์ เรียนดี
344 344 12 ด.ช.กัมปนาท เกล้ียงเกิด เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
345 345 12 ด.ช.พีรพัฒน์ ชูเมือง เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
346 346 12 ด.ช.ศุภกฤติ ฤกษ์ผลดี เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
347 347 12 ด.ช.ทีปกรณ์ เลิศทรัพย์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
348 348 12 ด.ช.ธงชาติ รัตนพันธุ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
349 349 12 ด.ญ.นุสรีย์ บุญเรือง บ้านทวดทอง ทัว่ไป
350 350 12 ด.ญ.นภัสสร เทีย่วแสวง อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
351 351 12 ด.ญ.กีรติกา สวาทธรรม วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
352 352 12 ด.ญ.นภัสกร วุน่จิรา วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
353 353 12 ด.ญ.อุษามณี เอียดเหตุ วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
354 354 12 ด.ญ.นรีเฉลิม เพ็งจันทร์ ร่อนพิบูลย์วิทยา เรียนดี
355 355 12 ด.ญ.รังสิกานต์ แก้วสิมมา ศรีธรรมศึกษา ทัว่ไป
356 356 12 ด.ช.นัทบดี ปรีชา วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
357 357 12 ด.ญ.วิศิษฏ์ศิริ จงจิต เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
358 358 12 ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณอักษร เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
359 359 12 ด.ญ.จิรัชญา วายุเวช เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
360 360 12 ด.ช.วิสสุต พุม่สุวรรณ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
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361 361 13 ด.ญ.สุชานันท์ ทองพูนแก้ว อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
362 362 13 ด.ช.สุกฤษฎ์ สุขพันธ์ เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
363 363 13 ด.ช.สุดรัก แซ่ภู่ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
364 364 13 ด.ญ.วิลาวัลย์ เชียรทอง วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
365 365 13 ด.ญ.จอมขวัญ โสภาวาร เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
366 366 13 ด.ญ.ปลายรุ้ง สุวรรณ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
367 367 13 ด.ช.กฤตเมธ อิษรา อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
368 368 13 ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ อมรวัฒน์ วัดพังสิงห์ ทัว่ไป
369 369 13 ด.ญ.ไหมแก้ว สีหาบง เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
370 370 13 ด.ญ.พิชชณิดา จารณะ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
371 371 13 ด.ช.กชพร รักศีล บ้านบางหลวง ทัว่ไป
372 372 13 ด.ช.ธนากร เขียวหวาน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เรียนดี
373 373 13 ด.ญ.สุทธาสินี สร้อยทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียนดี
374 374 13 ด.ช.ธนภัทร ด่านศรีสุข อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
375 375 13 ด.ช.คุณภัทร ละมัย บ้านหาดทรายแก้ว ความสามารถพิเศษ
376 376 13 ด.ญ.ตมิสา โสพันธ์ภักดี บ้านปากน้ าเก่า ความสามารถพิเศษ
377 377 13 ด.ญ.ตฤณติยา สาแก้ว อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
378 378 13 ด.ญ.วริศรา ช่วยบุญชู วัดพระมหาธาตุ ทัว่ไป
379 379 13 ด.ญ.ชนาภา สุขสุทธิ์ วัดสโมสรสันนิบาต ทัว่ไป
380 380 13 ด.ช.เอกวิทย์ คงเส้ง เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
381 381 13 ด.ช.โพธิพงษ์ อิ่มด้วง อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
382 382 13 ด.ญ.ชวิศา สงณรงค์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
383 383 13 ด.ญ.ศรัณย์ภัทร ร่ืนพานิช เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
384 384 13 ด.ญ.วาดฝัน เสียงเพราะ วัดประทุมทายการาม ทัว่ไป
385 385 13 ด.ช.เจษฎา เกื้อสาว เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
386 386 13 ด.ช.ภีรภัทร ครุวรรณพัฒน์ ศรีธรรมศึกษา ทัว่ไป
387 387 13 ด.ช.ปภังกร สกุลนุ้ย เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
388 388 13 ด.ญ.อชิรญาณ์ หนูคง วัดสโมสรสันนิบาต ทัว่ไป
389 389 13 ด.ญ.กัญญ์วรา ลูกจันทร์ วัดสโมสรสันนิบาต ทัว่ไป
390 390 13 ด.ช.กิตตินันท์ สัณฐมิตร ศรีธรรมศึกษา ทัว่ไป
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391 391 14 ด.ญ.เบญญภา แก้วเกิด เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
392 392 14 ด.ญ.ศราวดี ก าจร เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
393 393 14 ด.ช.คุณากร หัดเดช วัดประทุมทายการาม ทัว่ไป
394 394 14 ด.ญ.ณัฐชา มากสังค์ เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
395 395 14 ด.ญ.พัฒน์นรี สุทธิพันธ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย ทัว่ไป
396 396 14 ด.ช.ดิชพงษ์ ศักด์ิสงค์ เทศบาลวัดเสาธงทอง ทัว่ไป
397 397 14 ด.ช.พงศกร ไกรนรา ศรีธรรมศึกษา ทัว่ไป
398 398 14 ด.ช.ปรัตถกร ช่วยบ ารุง ไตรภูมิวิทยา ทัว่ไป
399 399 14 ด.ช.สุวิจักขณ์ พรหมคีรี วัดประทุมทายการาม เรียนดี
400 400 14 ด.ญ.พรหมอักษร เพชรทองเรือง บ้านทวดเหนือ ทัว่ไป
401 401 14 ด.ช.จักรพันธ์ โกมลทิพยธร เทศบาลวัดเสมาเมือง ทัว่ไป
402 402 14 ด.ช.พิชญะ กันทะวงศ์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
403 403 14 ด.ญ.ศิริณดา พ่วงดี เทศบาลวัดศรีทวี ความสามารถพิเศษ
404 404 14 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีจันทร์ อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ ทัว่ไป
405 405 14 ด.ช.สรวิชญ์ พงษ์เดชา สาธิตราชภัฏนครศรีฯ ทัว่ไป
406 406 14 ด.ญ.จิรานัน ด าไซร เทศบาลวัดใหญ่ ความสามารถพิเศษ
407 407 14 ด.ช.พันธุแ์ท้ ศรีพิบูลย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทัว่ไป
408 408 14 ด.ญ.สุกัญญา หัวเขา เทศบาลวัดใหญ่ ทัว่ไป
409 409 14 ด.ญ.เทพธิดา แก้วสุด เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
410 410 14 ด.ญ.นัฏฐธิดา ศรีสมบูรณ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
411 411 14 ด.ญ.กฤตพร ศิริเดชสกุล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทัว่ไป
412 412 14 ด.ญ.ฐิติมา นาวรรณ์ วัดชัน ทัว่ไป
413 413 14
414 414 14
415 415 14
416 416 14
417 417 14
418 418 14
419 419 14
420 420 14
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