
 
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
.......................... 

                       ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประเภทห้องเรียน
คุณภาพ S&M ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น  โรงเรียนใช้ผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในการจัดห้องเรียน สำหรับประเภทปกติ และจะประกาศ
ผลการจัดห้องเรียนในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่        ๑๕   พฤษภาคม      ๒๕๖๓ 

 
 

 
                                                        

       (นายประสงค์  กลิ่นบรม) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

 
 



ท่ี จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงปพิชญา ศรีรอด บางสะพาน
2 เด็กหญิงปีย์รดา หัสมี บางสะพาน
3 เด็กหญิงวนกาญจน์ลิมปสถาพร บางสะพาน
4 เด็กชายณัฐพศุตม์ชวัลสิริกุลธรา บางสะพาน
5 เด็กหญิงนวินดา ฉิมนิกร บางสะพาน
6 เด็กชายสิรภพ นนทมิตร อนุบาลบางสะพาน
7 เด็กหญิงปุณยาพรแซ่ต้ัง อนุบาลบางสะพาน
8 เด็กชายชยาพล คุ้มมี ชุมชนมาบอ ามฤต
9 เด็กชายปรมัตถ์ เกาะแก้ว บางสะพาน
10 เด็กหญิงกีรติกา จันทร์แก้ว อนุบาลบางสะพาน
11 เด็กชายพัทธดนย์สุวรรณ อนุบาลบางสะพาน
12 เด็กชายชยพล มากศิริ อนุบาลบางสะพาน
13 เด็กชายธนกร พุ่มพวงอมตะ อนุบาลบางสะพาน
14 เด็กหญิงพริมา ธรรมจินดา บ้านทุ่งกระโตน
15 เด็กชายรัตน์ณนันท์ปิยนุสรณ์ บ้านหนองห้วยฝาด
16 เด็กชายนิพนธ์ ดาวแสง บ้านหนองห้วยฝาด
17 เด็กหญิงวรณัน ประกอบปราณ อนุบาลบางสะพาน
18 เด็กหญิงเกศสุดา กลมเกล้ียง บ้านทุ่งกระโตน
19 เด็กหญิงชุติมา แซ่ต้ัง บ้านทุ่งกระโตน
20 เด็กหญิงสุชานรี คงมีสุข บ้านทุ่งกระโตน
21 เด็กหญิงณัฐธยาน์เพชรน้อย แย้มวิทยา
22 เด็กชายภัทรพล กานติศาวิวัฒน์ อนุบาลบางสะพาน
23 เด็กหญิงณัชชา สุพรรณเทพ บางสะพาน
24 เด็กหญิงภัทรวรรณเจริญพร บางสะพาน
25 เด็กหญิงจันทรัสม์ชูด า บ้านทุ่งกระโตน
26 เด็กชายพีรวิชญ์ นิลภูศรี บ้านหนองห้วยฝาด
27 เด็กชายณัทฤชา เลิศอาวุธ อนุบาลบางสะพาน
28 เด็กชายอภิวิชญ์ เฉ่งไล่ บ้านทุ่งกระโตน
29 เด็กชายธัญญาวุฒิทองนาค อนุบาลบางสะพาน
30 เด็กชายพศวีร์ หนูรุ่ง มัธยมนพคุณ
31 เด็กชายฐิติกร มะหะหมัด อนุบาลบางสะพาน
32 เด็กชายชยภาวี ศรีซ้อน บ้านทุ่งกระโตน
33 เด็กหญิงลักษมณ จันทร์นาม บ้านหนองห้วยฝาด
34 เด็กชายวิชยุทธ เจริญมฤคทัต บางสะพาน
35 เด็กชายบวรวิช ทวาโรจน์ บ้านทุ่งกระโตน
36 เด็กหญิงลลิตภัทรใบแย้ม บ้านทุ่งกระโตน
37 เด็กหญิงนุตประวีณ์มาภา บางสะพาน
38 เด็กหญิงกุลธิดา ยงยศ อนุบาลบางสะพาน
39 เด็กหญิงช่อผกา ซ่ือตรง บ้านทุ่งกระโตน
40 เด็กหญิงอาทิมา รอดน้อย อนุบาลบางสะพาน
41 เด็กหญิงณัฐณิชา จิวประสาท บางสะพาน
42 เด็กหญิงสุพิชชา สันเส็น อนุบาลบางสะพาน
43 เด็กหญิงพลอยแหวนคล้ายเพ็ญ บางสะพาน
44 เด็กหญิงภวันรัตน์พลศร บ้านทุ่งกระโตน
45 เด็กหญิงลลิตภัทรใหญ่ยงค์ หัวหินวิทยาลัย

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ห้องเรียนคุณภาพ S&M (ช้างเผือกบว.)
ช่ือ - สกุล



ท่ี จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงเกวลิน เช้ือทอง บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) ทัศนศิลป์
2 เด็กหญิงจิราภรณ์วงศ์ละเวช บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) ทัศนศิลป์
3 เด็กหญิงนวรัตน์ รุ่งศุภกิจ วัดนาผักขวง ดนตรีไทย
4 เด็กชายธีรวุฒิ หนูย้ิมซ้าย เทศบาลเมืองชุมพร ดนตรีไทย
5 เก็กชายกิตติกร สังข์แดง วัดนาผักขวง ดนตรีไทย
6 เด็กชายณัฐวุฒิ กฐินทอง บ้านหนองห้วยฝาด ดนตรีไทย
7 เด็กชายศักดินันท์ป้ันโต บางสะพาน ดนตรีสากล
8 เด็กชายพลกฤต ยางเย่ียม บางสะพาน ดนตรีสากล
9 เด็กชายกิตติพิชญ์กิจสวัสด์ิ บางสะพาน ดนตรีสากล
10 เด็กชายชญานนท์วัฒนานนท์ อนุบาลบางสะพาน ดนตรีสากล
11 เด็กชายณภัทร คงเช้ือ บางสะพาน ดนตรีสากล
12 เด็กชายณัฐวุฒิ ถ่ินฐาน บางสะพาน ดนตรีสากล
13 เด็กชายฐิติกานต์ จวงจอง บางสะพาน ดนตรีสากล
14 เด็กชายเทวฤทธ์ิ ตาระบัตร บ้านห้วยทรายขาว ดนตรีสากล
15 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ตะกรุดโทน บ้านห้วยทรายขาว ดนตรีสากล
16 เด็กหญิงสุชานารี นุ่มน้อย บางสะพาน ดนตรีสากล
17 เด็กหญิงพิชามญช์หงษ์ทอง บางสะพาน ดนตรีสากล
18 เด็กชายมงคล แก้วสุกใส บางสะพาน ดนตรีสากล
19 เด็กชายศิรวุฒิ เมืองเกล้ียง บางสะพาน ดนตรีสากล
20 เด็กหญิงวริศรา จันทร์แก้ว อนุบาลบางสะพาน ดนตรีสากล
21 เด็กหญิงสุชาวดี ฉิมมณี อนุบาลบางสะพาน ดนตรีสากล
22 เด็กหญิงญาณิศา กระต่ายเทศ อนุบาลบางสะพาน ดนตรีสากล
23 เด็กชายปกครอง อินทร์สุข อนุบาลบางสะพานน้อย ดนตรีสากล

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ความสามารถพิเศษ  (ศิลปะ ดนตรี)
ช่ือ - สกุล



ท่ี จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายปิยวัฒน์ เอมมะโน เปตอง
2 เด็กชายณฐกร ศรีจันทร์ เปตอง
3 เด็กชายพงษ์รพัฒน์วาอ่วม เปตอง
4 เด็กชายธีรภัทร สุวรรณชนะ เปตอง
5 เด็กหญิงกรชนก เกตุแก้ว เปตอง
6 เด็กหญิงปุญญากรณ์แก้วโกสุม เปตอง
7 เด็กชายชนะศักด์ิ แสงรักษาวงค์ เซปักตะกร้อ
8 เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริประภา เซปักตะกร้อ
9 เด็กชายภีมพล สีเป้ง เซปักตะกร้อ
10 เด็กชายธนพงษ์ ศิริประภา เซปักตะกร้อ
11 เด็กชายฑิตภากร งามพร้ิง เซปักตะกร้อ
12 เด็กชายภาณุพงศ์ผลประมูล วอลเล่ย์บอล
13 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ม่วงน้อย วอลเล่ย์บอล
14 เด็กหญิงสุธิดา แสงสว่าง วอลเล่ย์บอล
15 เด็กชายธีรภัทร          วงศ์คลัง วอลเล่ย์บอล
16 เด็กชายอิทธิพงศ์ นามนก กรีฑา
17 เด็กชายทัตเทพ พานเจริญ ฟุตบอล
18 เด็กชายพีรพัฒน์ เข้ากล้า ฟุตบอล
19 เด็กชายปิยะ สุขวงษ์ ฟุตบอล
20 เด็กชายศุกลภัทร สมเนียม ฟุตบอล
21 เด็กชายปภาวิชญ์สีแสง ฟุตบอล
22 เด็กชายศักรินทร์ คงแท่น ฟุตบอล
23 เด็กชายจิณณทัต มากยอด ฟุตบอล
24 เด็กชายกฤษณพงษ์     ค าบ้านฝาย ฟุตบอล
25 เด็กชายปภังกร เคล่ือนวงษ์ ฟุตบอล
26 เด็กชายธนกฤต เขาแก้ว ฟุตบอล
27 เด็กชายวิชิตพล เพชรรัตน์ ฟุตบอล
28 เด็กชายณภัทร สากระจาย ฟุตบอล
29 เด็กชายพัชรพล สุรัตนกูล ฟุตบอล
30 เด็กชายพงษ์สพัฒน์อยู่ทอง ฟุตบอล
31 เด็กชายอ าพล โพธ์ิป้าน ฟุตบอล
32 เด็กชายธีรภัทร  พอควร ฟุตบอล
33 เด็กชายณพันรพัฒน์  ลีลาเมือง ฟุตบอล
34 ด็กชายณัฐนันท์ เพชรคง ฟุตบอล
35 เด็กชายภาณุวัฒน์พรมแก้ว ฟุตบอล
36 เด็กชายนพกร มานเหล็ก ฟุตบอล
37 เด็กชายพรพุฒิ       ค าโคม ฟุตบอล
38 เด็กชายสหัสบดี      เคหา ฟุตบอล
39 เด็กชายฐาปนนท์    หกม้า ฟุตบอล
40 เด็กชายธนชาติ      รักพร้ิม ฟุตบอล

ช่ือ - สกุล
รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ความสามารถพิเศษ (กีฬา)



ท่ี ค าน าหน้า ช่ือ  สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ สายสุข โรงเรียนบางสะพาน ออนไลน์
2 เด็กชาย ภาคภูมิ กล่ินลูกอิน บ้านท่าขาม ออนไลน์
3 เด็กชาย พุทธินันท์ เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ออนไลน์
4 เด็กหญิง นภัสสร บุญขันธ์ ธนาคารออมสิน ออนไลน์
5 เด็กชาย วรพล แซ่หลี อนุบาลดรุณวัฒนา ออนไลน์
6 เด็กหญิง ธัญชนก สุขชนะ บางสะพาน
7 เด็กชาย วรินทร ทองเงิน อนุบาลบางสะพาน
8 เด็กชาย วันชนะ สุดสวาท บางสะพาน
9 เด็กหญิง นงนภัส เจียมใจบรรจง บางสะพาน
10 เด็กหญิง ปานพฤษา จูมแพง อนุบาลบางสะพาน
11 เด็กชาย ปกป้อง ครุฑเผือก บางสะพาน
12 เด็กหญิง ณัฐวีร์ บุญญา ราษฎร์วิทยา
13 เด็กหญิง ณัฐณิชา นันทจินดา บางสะพาน
14 เด็กชาย นิพพิสะ บัวกระสินธ์ุ บ้านคลองลอย
15 เด็กหญิง กุลจิรา นวลใย บางสะพาน
16 เด็กหญิง มณีรัตน์ ทัดแก้ว บางสะพาน
17 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ฤทธ์ิบัว บางสะพาน
18 เด็กชาย บัณฑิต ก าเนิดแจ้ง ธนาคารออมสิน
19 เด็กชาย อภิชา เทียมคีรี บางสะพาน
20 เด็กชาย นพัฒน์ โยธินพัฒนะ บางสะพาน

รายช่ือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน EP



ท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ภาคภูมิ กล่ินลูกอิน บ้านท่าขาม
2 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ จอกกระจาย อนุบาลบางสะพาน
3 เด็กหญิง นิรัชพร ยังอยู่ บ้านทองมงคล
4 เด็กชาย ธีร์ แก้วขาว บ้านท่าขาม
5 เด็กหญิง ณิชารีย์ เเสงจันทร์ บ้านหนองห้วยฝาด
6 เด็กชาย สุชาครีย์ นกแก้ว บ้านถ้ าเขาน้อย
7 เด็กชาย นันธิพัฒน์ รักษาชัด บางสะพาน
8 เด็กหญิง นันทิพร พ้นภัย บ้านถ้ าเขาน้อน
9 เด็กหญิง สุลาวัณย์ พุ่มศรี บ้านฝ่ังแดง
10 เด็กหญิง ธัญสุดา กองเงิน บ้านหนองห้วยฝาด
11 เด็กหญิง รัฐกานต์ ลูกตุ้มทอง บ้านทุ่งกะโตน
12 เด็กหญิง กันติยา ทองกล่อม อนุบาลบางสะพาน
13 เด็กหญิง เกล็ดแก้ว โสรกนิษฐ์ อนุบาลบางสะพาน
14 เด็กชาย เอกภวิษย์ ยังธิคุณ บ้านดอนทอง
15 เด็กชาย อรรถชัย สินสมุทร์ บ้านหนองห้วยฝาด
16 เด็กหญิง หิรัณญา ปู่ผุด บ้านหนองห้วยฝาด
17 เด็กชาย นฤสรณ์ สมประกอบ ธนาคารออมสิน
18 เด็กหญิง ณัฐวรา คะโรลัมย์ บ้านถ้ าเขาน้อย
19 เด็กหญิง สุพิชชา ทองโปร่ง อนุบาลบางสะพาน
20 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คะโรลัมย์ บ้านถ้ าเขาน้อย
21 เด็กหญิง สุพิชญา ทองโปร่ง อนุบาลบางสะพาน
22 เด็กหญิง ปานปรีญา ชูชมกล่ิน บางสะพาน
23 เด็กหญิง ชฎาภา ฟักโต อนุบาลบางสะพาน
24 เด็กชาย ณัฐชนน พ้นภัย มัธยมนพคุณ
25 เด็กหญิง เนโกะ มีสวัสด์ิ บ้านฝ่ังแดง
26 เด็กชาย ณฐนนท์ กลมเกล้ียง บ้านทุ่งกะโตน
27 เด็กชาย จิรายุ สืบสาย อนุบาลบางสะพาน
28 เด็กหญิง ชยุตรา ไพบูลย์ อนุบาลบางสะพาน
29 เด็กหญิง ศิริรัตน์ นวลปาน บางสะพาน
30 เด็กหญิง ญาณพัฒน์ ปานศรี บ้านยางเขา
31 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สุขส าราญ บางสะพาน
32 เด็กชาย พงษ์พัทธ์ ชูพร บ้านทุ่งเชือก
33 เด็กชาย ปุณยพัฒน์ ประภากรณ์ บ้านหนองห้วยฝาด
34 เด็กหญิง ปิยนุช ใจยินดี บางสะพาน
35 เด็กชาย กิตติพัทธ์ รวมพร้อมวรโชติ บ้านมรสวบ
36 เด็กหญิง รุจิรา ภู่ประเสริฐ บางสะพาน(บ้านล่าง)
37 เด็กหญิง มลฐกาญจน์ พุ่มนวล อนุบาลบางสะพาน
38 เด็กชาย พลาทิป สีตะบุตร ธนาคารออมสิน
39 เด็กชาย เกษมสันต์ ศรีอ้น อนุบาลบางสะพาน
40 เด็กชาย ณัฐภัทร เรือนจันทร์ มัธยมนพคุณ
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ท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
41 เด็กหญิง ธนพร พากเพียร บ้านทองมงคล
42 เด็กหญิง ณิรัณยา อวยพร อนุบาลบางสะพาน
43 เด็กหญิง ปุณยาพร ประสงค์ผล อนุบาลบางสะพาน
44 เด็กชาย สุฬีส์ พิมพ์ทอง บ้านดงไม้งาม
45 เด็กหญิง อรุณกมล ธรรมดิษฐ์ บางสะพาน
46 เด็กชาย วุฒิพงศ์ เปล่ียนเปรม บ้านทุ่งกะโตน
47 เด็กชาย จิรภัทร ศรีป่าน บางสะพาน
48 เด็กหญิง พิชญ์เนตร ชิณวงค์ วัดบ้านดอน
49 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมิทธิเวชรงค์ อนุบาลบางสะพาน
50 เด็กชาย ทวิภพ เกิดหาญ บ้านบางสะพานน้อย
51 เด็กหญิง นริศรา ดอกจันทร์ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายเเดนบ้านคีรีล้อม
52 เด็กชาย วรพจน์ วงษ์เรือง อนุบาลบางสะพาน
53 เด็กหญิง พิชชา พูนนาค ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายเเดนบ้านคีรีล้อม
54 เด็กหญิง ณัฐวิภา ดุกสุขแก้ว อนุบาลบางสะพาน
55 เด็กชาย อลงกรณ์ สายสกล บ้านหนองหญ้าปล้อง
56 เด็กหญิง ธนัชพร แดงแท้ บ้านหนองห้วยฝาด
57 เด็กหญิง เกตุชญา ตันจรณชัย บ้านทุ่งกะโตน
58 เด็กหญิง ศุภรัตน์ ค ามี บ้านหนองห้วยฝาด
59 เด็กชาย ประเสริฐศักด์ิ เห่งสติ บ้านหนองห้วยฝาด
60 เด็กหญิง มุกตะวัน ถึงโภค บ้านทองมงคล
61 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ปานดี อนุบาลบางสะพาน
62 เด็กหญิง ขวัญฤดี เถ่ือนพวงแก้ว อนุบาลบางสะพาน
63 เด็กหญิง อัญญารัตน์ แพรพันธ์ บ้านสวนหลวง
64 เด็กชาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ บ้านดอนส านัก
65 เด็กชาย เพทาย พูนย้ิม บ้านทุ่งกะโตน
66 เด็กหญิง ณัฐนรี สืบสาย อนุบาลบางสะพาน
67 เด็กหญิง กัลยา หงสาวดี บ้านถ้ าเขาน้อย
68 เด็กหญิง ณัฐณิชา พานทอง บางสะพาน
69 เด็กหญิง อักษิกา บุญธรรม บางสะพาน
70 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พานทอง บางสะพาน
71 เด็กหญิง สุไอดา บัลลังก์น้อย อนุบาลบางสะพาน
72 เด็กชาย อุดมศักด์ิ สังข์แก้ว บ้านหนองห้วยฝาด
73 เด็กชาย นราธิป วงศ์สามารถ อนุบาลบางสะพาน
74 เด็กหญิง ณัทอร แดงเหมือน บ้านห้วยทรายขาว
75 เด็กหญิง กิตติญา เช้ือบุญ มูลนิธิศึกษา
76 เด็กหญิง จิรัฐติกาล ทองสุข บ้านทุ่งกะโตน
77 เด็กหญิง ธัญวรรณ สว่างชม อนุบาลบางสะพาน
78 เด็กหญิง กัญญาพัชร ก าบัง อนุบาลบางสะพาน
79 เด็กหญิง พิรดา เเสงมณี บ้านธรรมรัตน์
80 เด็กชาย รพีภัทร เเสงมณี บ้านธรรมรัตน์
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81 เด็กหญิง จันทรวิมล หลุมกลาง บ้านดอนส านัก
82 เด็กหญิง ชนัญชิดา ส าราญจิตต์ บ้านห้วยทรายขาว
83 เด็กหญิง ถิรดา วงค์ไชยชนะ บ้านดอนส านัก
84 เด็กหญิง เกตุศิณี คชชา อนุบาลบางสะพาน
85 เด็กชาย อรรฆพร ตุ้มทอง อนุบาลบางสะพาน
86 เด็กหญิง รติมา คงค า บ้านคลองลอย
87 เด็กหญิง วริศรา เย่ียมศิริ บางสะพาน
88 เด็กหญิง พรนภัทร พัฒน์ทอง บ้านฝ่ังแดง
89 เด็กหญิง วรรวิษา เเก้วเนตร อนุบาลบางสะพาน
90 เด็กหญิง ชาลิสา เผือกสม บ้านในล็อค
91 เด็กหญิง ชนากานต์ กิตินันท์ บางสะพาน
92 เด็กหญิง กมลทิพย์ กล่ินนิรันดร์ บ้านทุ่งกะโตน
93 เด็กหญิง ธิพาพร พูลทอง บ้านทองมงคล
94 เด็กหญิง ทัศนีย์ จงบรรจบ อนุบาลบางสะพาน
95 เด็กชาย อธิวัฒน์ ทิมทอง อนุบาลบางสะพาน
96 เด็กหญิง นภัสวรรณ อาชารัตน์ อนุบาลบางสะพาน
97 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ แก้วน้อย ชุมชนมาบอ ามฤต
98 เด็กชาย พัชรพล สุรัตนกูล อนุบาลบางสะพาน
99 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ค าบ้านฝาย บางสะพาน
100 เด็กชาย อติคุณ หาญกลับ อนุบาลบางสะพาน
101 เด็กหญิง ภัทรภัสสร ขวัญสุด บ้านทุ่งกระโตน
102 เด็กหญิง จันทนิภา สุดสวาท มัธยมนพคุณ
103 เด็กชาย ธนภัทร พิมพ์มี บ้านหินกอง
104 เด็กชาย ปัญญรักษ์ กล่ินหอม อนุบาลบางสะพาน
105 เด็กชาย วิกรม ศรีเจียม บ้านชะม่วง
106 เด็กชาย ภูมิวิทย์ หนูคง อู่ทิพย์
107 เด็กหญิง กนกรัตน์ พักโพธ์ิ บางสะพาน
108 เด็กชาย วุฒิภัทร พรหมคุณ บ้านดงไม้งาม
109 เด็กหญิง กันยาพร สีทอง อนุบาลดรุณวัฒนา
110 เด็กหญิง สุชาดา เจือจันทร์ บ้านหนองฆ้อง
111 เด็กหญิง อรปรียา คชชา อนุบาลบางสะพาน
112 เด็กหญิง ธรรศรส แสงแก้ว บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
113 เด็กชาย วีรศักด์ิ บุญศรี บ้านหินกอง
114 เด็กหญิง ศิริวิมล พ่วงตรง บ้านทุ่งกระโตน
115 เด็กหญิง ปนัดดา ค าใส บางสะพาน
116 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชุ่มช่ืน บ้านหนองห้วยฝาด
117 เด็กหญิง บัณฑิตา ใหม่ทอง อนุบาลบางสะพาน
118 เด็กหญิง ชาลิสา เผือกสม บ้านในล็อค
119 เด็กชาย พงศกร นาคอนุเคราะห์ บ้านชะม่วง
120 เด็กชาย วัชรพงษ์ วังวงค์ บ้านหนองห้วยฝาด
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121 เด็กชาย พิฆญเนตร ฤกษ์มาก บ้านชะม่วง
122 เด็กหญิง จารวี เดชาสิทธ์ิ อนุบาลบางสะพาน
123 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ชาติเผือก บ้านหนองห้วยฝาด
124 เด็กชาย รัฐพงษ์ สุขชนะ บ้านหินกอง
125 เด็กหญิง สิริกร เนตรน้อย บ้านดงไม้งาม
126 เด็กชาย ปัญญากร หมายเมฆ บ้านหินกอง
127 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แอ่นดอย บ้านดอนทอง
128 เด็กชาย พีรเดช อดุลย์อารยะรังษี บ้านทุ่งกะโตน
129 เด็กชาย เตชัส ชูแพทย์ บ้านหนองห้วยฝาด
130 เด็กชาย โสภณวิชญ์ ขนุนทอง บางสะพาน
131 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ ประสานทอง อนุบาลบางสะพาน
132 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คงพันธ์ บ้านดอนส านัก
133 เด็กหญิง ทัตนิชา ชัยสุรินทร์ อนุบาลบางสะพาน
134 เด็กชาย อานนท์ สุขประเสริฐ บ้านหนองห้วยฝาด
135 เด็กชาย มณเฑียร แป้นเพชร มัธยมนพคุณ
136 เด็กหญิง มาตา วัดละเอียด บ้านหนองห้วยฝาด
137 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สุขะศิริ บ้านทุ่งกะโตน
138 เด็กหญิง ปวีณา สังจ์สุวรรณ บ้านดอนส านัก
139 เด็กหญิง มนัญชยา ศรแข็ง บ้านหนองห้วยฝาด
140 เด็กหญิง ปวันรัตน์ สุขอาจ บ้านหินกอง
141 เด็กหญิง เขมิกา เจริญย่ิง บ้านทองมงคล
142 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมอินทร์ บางสะพาน (บ้านล่าง)
143 เด็กหญิง พรทิวา โพนพันนา บ้านทองมงคล
144 เด็กหญิง กนกกร โขจุลธรรม บ้านทุ่งกะโตน
145 เด็กหญิง อินทร์ทุอร หนูคาบแก้ว บ้านบางเบิด
146 เด็กชาย สิราวุธ ผูกจิตต์ บ้านธรรมรัตน์
147 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วงษ์อ่อน อนุบาลบางสะพาน
148 เด็กชาย ปวินท์ เส็งเจริญ อนุบาลบางสะพาน
149 เด็กชาย ณัฐพล แสงจันทร์ ทุ่งกะโตน
150 เด็กชาย ณัฐภูมิ ล้ิมประเสริฐ บ้านฝ่ังแดง
151 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ทองคล้ิง บ้านวังยาว
152 เด็กหญิง ธนพร สอนสนิท อนุบาลบางสะพาน
153 เด็กชาย อดิเทพ ชุ่มเก้ือ บ้านหนองห้วยฝาด
154 เด็กหญิง กนกวรรณ ชาติฉุน บางสะพาน
155 เด็กหญิง ธัญพิชชา แจ้งฉิม บ้านทุ่งเชือก
156 เด็กหญิง สิริประภา นาคใหญ่ บ้านทุ่งกะโตน
157 เด็กหญิง ปาณิสรา ตราทอง อนุบาลบางสะพาน
158 เด็กหญิง ไอริสา อ่วมเกิด บางสะพาน
159 เด็กหญิง กัลยกร รวดเร็ว บางสะพาน(บ้านล่าง)
160 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ขาวนิล อนุบาลบางสะพาน
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161 เด็กชาย ทวีศักด์ิ หนูรุ่ง บ้านในล็อค
162 เด็กชาย พงศภัค สุขเจริญ บางสะพาน
163 เด็กชาย พีรวัฒน์ ธนากรเลิศ บ้านท่าขาม
164 เด็กหญิง กุลจิรา นวลใย บางสะพาน
165 เด็กหญิง บัณพร สุขเกษม บ้านทุ่งกะโตน
166 เด็กชาย ธีรดนัย ใช้ฮวงโหล า บางสะพาน
167 เด็กหญิง กุลธิดา สีอินทร์ มูลนิธิศึกษา
168 เด็กหญิง ณัฐธีรา พาลีบุตร มัธยมนพคุณ
169 เด็กชาย คุณาวุธ ขวัญงาม อนุบาลบางสะพาน
170 เด็กชาย นันท์นิพิฐ ยศชู บางสะพาน
171 เด็กหญิง พัทธนันท์ ก าลังเเรง อนุบาลบางสะพาน
172 เด็กชาย ภควัต เอ่ียมสะอาด บ้านห้วยทรายขาว
173 เด็กหญิง นิศารัตน์ ขาวสะอาด บางสะพาน
174 เด็กชาย จิรวัฒน์ สุมทดี บางสะพาน
175 เด็กหญิง ธณัชชา เพชรคง บ้านดอนทอง
176 เด็กหญิง กนกพิชญ์ มีสุข บ้านหนองห้วยฝาด
177 เด็กหญิง นารีรัตน์ เท่ียงบ่าย บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
178 เด็กหญิง ณิชาธาร คงม่ัน บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
179 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เล่ือมใสธรรม อนุบาลบางสะพาน
180 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ฐิติรัตนานนท์ บ้านฝ่ังแดง
181 เด็กหญิง ณัฐธิชา บุญทอง มัธยมนพคุณ
182 เด็กหญิง เนตรชนก พรหมคล่ัง อนุบาลบางสะพาน
183 เด็กหญิง เอวา สิมาชัย บ้านห้วยทรายขาว
184 เด็กหญิง ณัฏฐา แสงอาทิตย์ บ้านห้วยทรายขาว
185 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทิมแท้ อนุบาลบางสะพาน
186 เด็กหญิง พรชนก ภู่ใหญ่  อนุบาลบางสะพาน
187 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีชัย อนุบาลบางสะพาน
188 เด็กชาย เขมนันท์ แก้วอุดม มัธยมนพคุณ
189 เด็กหญิง เพชรรัตน์ ป้อมจันทร์ บ้านในล็อค
190 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ศรีมงคล อนุบาลบางสะพาน
191 เด็กชาย ธนโชติ ประดิษฐ์ อนุบาลบางสะพาน
192 เด็กชาย กฤติกร กล้าผจญ อนุบาลบางสะพาน
193 เด็กหญิง อนงค์เนตร อุทัยชัย บางสะพาน(บ้านล่าง)
194 เด็กชาย ธนภัทร แซ่ล้ิม บ้านบางสะพานน้อย
195 เด็กชาย วุฒิพงศ์ วงษ์สมัย อนุบาลบางสะพาน
196 เด็กชาย ปฏิพล สังวันนา บ้านในล็อค
197 เด็กหญิง เกศินี คล้อยสวาสด์ิ มัธยมนพคุณ
198 เด็กชาย กิตติธัช เฮงประสิทธ์ิ อนุบาลบางสะพาน
199 เด็กหญิง ชนากานต์ มีจิตร บ้านบางสะพานน้อย
200 เด็กหญิง พิชชาพร ยังผ่อง บ้านบางสะพานน้อย
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201 เด็กหญิง ธนัฐตา ผลไม้ อนุบาลบางสะพาน
202 เด็กชาย ธนาธิป ธรรมเนียม บ้านดอนทอง
203 เด็กชาย ซามิก ณ สุโหลง อนุบาลบางสะพาน
204 เด็กชาย ปัญญรักษ์ กล่ินหอม อนุบาลบางสะพาน
205 เด็กหญิง บุญธิดา กันหะ บ้านบางสะพานน้อย
206 เด็กชาย วชิรวิทย์ บุราคร อนุบาลบางสะพาน
207 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ กว้างขวาง บ้านห้วยทรายขาว
208 เด็กชาย กิตติพันธ์ ประเสริฐลาภ บางสะพาน
209 เด็กชาย สิทธินนท์ คันธนูมิ บางสะพาน
210 เด็กหญิง กัลยาณี บานแย้ม บ้านทองมงคล
211 เด็กหญิง วารุณี สังข์ทอง บ้านหินกอง
212 เด็กหญิง กมลชนก นิลเพ็ชร์ บ้านห้วยแก้ว
213 เด็กหญิง ภัทรวดี ธานี บ้านช้างเผือก
214 เด็กหญิง ปุณณารมย์ ภุมรินทร์ บางสะพาน(บ้านล่าง)
215 เด็กชาย ธรรศ นครพรัตน์ อนุบาลบางสะพาน
216 เด็กชาย เพชรไพรัตน์ ศรีชะอม บ้านวังน้ าเขียว
217 เด็กชาย นฤสรณ์ ศุภมงคลสถาพร มัธยมนพคุณ
218 เด็กชาย ปัญจพล ประกอบปารณ บ้านห้วยแก้ว
219 เด็กหญิง ศุภวนันท์ แย้มหัตถา บ้านห้วยทรายขาว
220 เด็กชาย วีรพล สังข์อาษา บ้างชะม่วง
221 เด็กชาย เอกพล สังข์อาษา บ้านชะม่วง
222 เด็กชาย ภัทรพล ออกประทุม มัธยมนพคุณ
223 เด็กชาย เดชาวัต แก้วบัสสา บ้านชะม่วง
224 เด็กชาย ณัฏฐ์ ดาวเรือง บ้านดงไม้งาม
225 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร ศุภมงคลสถาพร ชุมชนบ้านท่ากระดาน
226 เด็กหญิง กมลลักษณ์ อุยนาธรรม อนุบาลบางสะพาน
227 เด็กหญิง มาตาวดี ไชยเดช บ้านดอนส านัก
228 เด็กหญิง ฐิติมา สรรพิบูลย์ บ้านทุ่งกะโตน
229 เด็กหญิง กชพรรณ เทียมพันธ์ บางสะพาน
230 เด็กหญิง กัญญ์สินีณัฐ สุวรรณรัตน์ อนุบาลบางสะพาน
231 เด็กหญิง อภิชญา สดใส บ้านหนองห้วยฝาด
232 เด็กชาย ณภัทร แกมแก้ว บ้านหนองห้วยฝาด
233 เด็กหญิง จันทิมา โกวิฬาร บ้านหินกอง
234 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ช่วยกลับ บ้านห้วยแก้ว
235 เด็กหญิง ชุติมา สโมสร บ้านช้างเผือก
236 เด็กหญิง นิศารัตน์ อุบลระวงษ์ ธนาคารออมสิน
237 เด็กชาย ณรงวิทย์ เป่ียมยา บ้านหนองห้วยฝาด
238 เด็กหญิง นลินดา แก้วทอง บ้านห้วยทรายขาว
239 เด็กชาย ศุภกร สมุทรผ่อง บางสะพาน
240 เด็กชาย กฤษฎา แก้วทอง บ้านห้วยทรายขาว
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241 เด็กชาย กรวิชญ์ บุญฤทธ์ิ บ้านท่าขาม
242 เด็กหญิง นันทิชา มาเมือง บ้านบางสะพานน้อย
243 เด็กหญิง ซันดามิด - บ้านวังยาว
244 เด็กชาย ธนกฤต พุ่มไสว บางสะพาน
245 เด็กหญิง ปรีมญาพร น้อยพงษ์ บางสะพาน
246 เด็กหญิง สุดารัตน์ หนูแจ บ้านในล็อค
247 เด็กชาย ณัฐภัทร ประจ าเกาะ บางสะพาน
248 เด็กหญิง สุชานันท์ ทองก้ิม บ้านในล็อค
249 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สังข์แก้ว อนุบาลบางสะพาน
250 เด็กชาย ธีรชา ศรียาภัย บ้านห้วยแก้ว
251 เด็กชาย ธนาดุล รัสมี บางสะพาน
252 เด็กชาย ธนศักด์ิ บุญปลอด มัธยมนพคุณ
253 เด็กหญิง เหมวรรณ ขาวสง่า อนุบาลบางสะพาน
254 เด็กหญิง พัฒน์ชลิตา บรรลือศักด์ิ บ้านบางสะพานน้อย
255 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิทักษ์ครุฑ อนุบาลบางสะพาน
256 เด็กหญิง ตมิสา เล้าอักษร บางสะพาน
257 เด็กหญิง ปานัดดา แก้วชูศรี บ้านห้วยแก้ว
258 เด็กหญิง ศิธารัตน์ เปรียบปราง อนุบาลบางสะพาน
259 เด็กหญิง ปริยากร ทองค า มัธยมนพคุณ
260 เด็กหญิง วรัตน์สรา ล้ าเลิศ บ้านหินกอง
261 เด็กชาย ชัชชัย ช่วยช่ืน บ้านบางสะพานน้อย
262 เด็กชาย พิพัฒน์ แย้มผลิ บ้านหินกอง
263 เด็กหญิง พรทิพย์ ขาวสะอาด บ้านในล็อค
264 เด็กชาย กฤษดา ชูฟอง อนุบานบางสะพาน
265 เด็กชาย นันธวัฒน์ เชิดชม อนุบาลบางสะพาน
266 เด็กหญิง ศุภานัน อิงพลังษีกุล บ้านห้วยทรายขาว
267 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ก าบัง บ้านดอนสง่า
268 เด็กชาย เปรมศักด์ิ กล่ินหอม บ้านหนองห้วยฝาด
269 เด็กชาย ภูริ บุญยเกียรติ อนุบาลบางสะพาน
270 เด็กหญิง นิดานุช ราชเสน มัธยมนพคุณ
271 เด็กชาย พงศกร มงคล บ้านวังน้ าเขียว
272 เด็กชาย สุรสิทธ์ิ ศรีอุบล บ้านวังน้ าเขียว
273 เด็กชาย ณัฐดนัย ยุพิน บ้านคลองลอย
274 เด็กหญิง ญาณิศา โพธ์ิเอ่ียม ทุ่งกะโตน
275 เด็กหญิง กฤษญา มานิตย์ บ้านน้ าพุ
276 เด็กหญิง สลิลทิพย์ วงศ์จีน บ้านทุ่งกระโตน
277 เด็กหญิง กชพรรณ จอมเกตุ วัดดอนยาง
278 เด็กหญิง บุษรินทร์ เหมือนวงศ์ บ้านชะม่วง
279 เด็กชาย จิติศักด์ิ พ่ึงพันธ์ อนุบาลบางสะพาน
280 เด็กชาย สรศักด์ิ น้อยแท้ บ้านทุ่งกะโตน
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281 เด็กหญิง ธิดารัตน์ จันทร์ทิพย์ บ้านห้วยทรายขาว
282 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุริยะ บ้านทองมงคล
283 เด็กหญิง พัฒชิญา ถนอมวัง บางสะพาน บ้านล่าง
284 เด็กชาย สมศักด์ิ กันภัย บ้านบางสะพานน้อย
285 เด็กหญิง เกษณี เกษี บ้านทุ่งกะโตน
286 เด็กชาย อัษฎาภร ศรีภิรมย์ อนุบาลบางสะพาน
287 เด็กชาย ทวีศักด์ิ มากยอด บ้านท่าขาม
288 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิลารัตน์ บ้านบางสะพานน้อย
289 เด็กชาย ศุภกฤต จินโต บ้านชะม่วง
290 เด็กชาย นิติภูมิ ภูมเพชร บ้านท่าขาม
291 เด็กหญิง รมย์ธีรา พวงเดช บ้านทุ่งกะโตน
292 เด็กหญิง ชนิกานต์ ฤทธ์ิประเสริฐ บ้านทุ่งเชือก
293 เด็กหญิง ปวริศา ชูสวัสด์ิ บ้านทุ่งกะโตน
294 เด็กหญิง วริยา อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุบาลบางสะพาน
295 เด็กหญิง รวิสรา สดใส บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
296 เด็กชาย นครินทร์ จันทร์เผือก ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายเเดนบ้านคีรีล้อม
297 เด็กหญิง ศิริพร ครุฑเผือก บ้านห้วยทรายขาว
298 เด็กหญิง สุวิมล พรมเส็น บ้านท่าขาม
299 เด็กหญิง วัทน์สิริ อวยพร อนุบาลบางสะพาน
300 เด็กหญิง ปภาวดี โตเเก้ว บ้านห้วยทรายขาว
301 เด็กหญิง ฐิตานันต์ ก าลังแรง บางสะพาน
302 เด็กชาย กมณทัต แสงบัว บ้านในล็อค
303 เด็กหญิง ศรญา เท่ียงตรง อนุบาลบางสะพาน
304 เด็กหญิง ปัณฑิตา ขวัญสุด บ้านทุ่งกะโตน
305 เด็กชาย นนทพัทธ์ สังข์ตะคุ บ้านในล็อค
306 เด็กหญิง สุพรรษา เทียนสัน บ้านดอนสง่า
307 เด็กหญิง ธนิษฐา จันทร์งาม บ้านดงไม้งาม
308 เด็กหญิง ชาลิสา ฝ่ายดี บ้านหนองห้วยฝาด
309 เด็กชาย ศุภกร นุ้ยทองรอด บ้านหินกอง
310 เด็กหญิง ชนาภัทร พุ่มพวง บ้านไชยราช
311 เด็กหญิง ปุญญิสา ทองใบ บ้านวังน้ าเขียว
312 เด็กหญิง พิชญาภา ชูสม บางสะพาน
313 เด็กชาย จิตติกร สระเเก้ว บ้านทองมงคล
314 เด็กหญิง ผกาวรรณ กลับแกล้ว บ้านดอนส านัก
315 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ทนทาน บ้านท่าขาม
316 เด็กชาย ฤทธิศักด์ิ ค าสุรินทร์ บ้านหินกอง
317 เด็กหญิง ธีรนุช ศรีย้อย วัดดอนยาง
318 เด็กชาย ณัฐวงศ์ สุวรรณรัตน์ บางสะพาน
319 เด็กหญิง ฐิตญาภา มีแก้ว บางสะพาน
320 เด็กชาย ณภัทร บัวนาค อรุณวิทยา
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321 เด็กชาย หัสไนย บัวทอง บ้านธรรมรัตน์
322 เด็กชาย บัลลังก์ จันทร์เผือก บ้านทุ่งกะโตน
323 เด็กหญิง สุภัชชา เหมาะศรี บ้านดอนสง่า
324 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีแสง บ้านห้วยทรายขาว
325 เด็กหญิง ศรัญญา ป่ินทอง อนุบาลบางสะพาน
326 เด็กหญิง สุปวีณ์ ไซจันทร์ บ้านดอนส านัก
327 เด็กชาย ธีรภัทร์ เอ่ียมสะอาด บ้านไร่บนสามัคคี
328 เด็กชาย รฏิภูมิ ทองคงอ่วม บ้านทองมงคล
329 เด็กหญิง ศศิประภา แสงสุข บ้านดอนส านัก
330 เด็กหญิง วลัยลักษ์ โพรัง บ้านหินกอง
331 เด็กชาย โภควินท์ ชมจันทร์ บ้านท่าขาม
332 เด็กชาย กิตติพันธ์ วัดใหญ่ บ้านวังยาง
333 เด็กหญิง ญาณิศา สอาดเอ่ียม อนุบาลบางสะพาน
334 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ช่ืนชม ธนาคารออมสิน
335 เด็กชาย ชญานินท์ ศรีมณฑก บางสะพานบ้านล่าง
336 เด็กชาย พิษณุพงศ์ คูณทวีทรัพย์ชัย อนุบาลบางสะพาน
337 เด็กหญิง ปิยธิดา เทียมเทศ บ้านน้ าพุ
338 เด็กชาย ณัฎฐ์นันธ์ ศรียาภัย บ้านห้วยแก้ว
339 เด็กชาย ธนภณ อัตถาวะระ บ้านดอนส านัก
340 เด็กหญิง พัชรพร ศรีสวัสด์ิ บางสะพาน(บ้านล่าง)
341 เด็กหญิง นภัสสร บุญขันธ์ ธนาคารออมสิน
342 เด็กชาย เปมทัต เสวตวงษ์ บ้านดอนทอง
343 เด็กชาย พลภัทร พุกเขียว บ้านทุ่งเชือก
344 เด็กหญิง ขจิตรกาญจน์ แย้มส าราญ บ้านดงไม้งาม
345 เด็กชาย โชติกาญจน์ ไม้แก้ว อนุบาลบางสะพาน
346 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธ์ิ ว่านทอง บ้านดอนทอง
347 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ คงเเป้น บ้านดอนทอง
348 เด็กหญิง อนงค์เนตร อุทัยชัย บางสะพาน
349 เด็กหญิง ณภัทร บัณฑิตย์ บ้านทุ่งกะโตน
350 เด็กชาย พุทธินันท์ เสือน้อย อนุบาลบางสะพานน้อย
351 เด็กชาย ธันวา อวยพร บ้านดอนส านัก
352 เด็กชาย พลภัทร เบ้าศรี บ้านทุ่งเชือก
353 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เล่ียมแก้ว บ้านวังยาว
354 เด็กหญิง อรปรียา บุตษามาลี บ้านวังยาว
355 เด็กชาย นพณัฐ เดชพล บ้านวังยาว
356 เด็กหญิง กุลนัดดา ทองภูเบศร์ บ้านทุ่งกะโตน
357 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เชิดทอง บ้านวังยาว
358 เด็กชาย กฤษดา คุ้มจิตร บ้านทุ่งกะโตน
359 เด็กชาย กาลัญญู ชูแก้ว อนุบาลดรุณวัฒนา
360 เด็กหญิง อารยา ปฏิแพทย์ บ้านในล็อค
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ท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ
361 เด็กหญิง นวนันท์ ปรีชา วัดหงส์ปทุมาวาส
362 เด็กชาย นพรัตน์ เช้ือเพชร บ้านบางสะพานน้อย
363 เด็กชาย นิรุต วิชัยรัตน์ บ้านดอนส านัก
364 เด็กชาย พงศธร น้อยเซีย บ้านหนองห้วยฝาด
365 เด็กชาย ทยากร งามข า บ้านถ้ าเขาน้อย
366 เด็กหญิง ศรีญาพร พลารักษ์ บ้านดอนส านัก
367 เด็กชาย ธีรเทพ กุลบุตร บ้านไร่บนสามัคคี
368 เด็กชาย ปรปิติ บุตรอากาศ อนุบาลบางสะพาน
369 เด็กชาย นพวิทย์ รัตนพงศ์ บางสะพาน
370 เด็กหญิง รีนารินทร์ หนูชัยแก้ว บ้านล าทับ
371 เด็กชาย ศักดิพัฒน์ แสงจันทร์ อนุบาลบางสะพาน
372 เด็กชาย ณัฐนันท์ จ าปางาม อนุบาลบางสะพาน
373 เด็กหญิง สายน้ า สืบแสน บ้านในล็อค
374 เด็กหญิง ภัทรนิดา พิมสอ บางสะพาน
375 เด็กหญิง กัญญาณี รุ่งแจ้ง อนุบาลบางสะพานน้อย
376 เด็กหญิง สุพิชญา สีทับทิม เทศบาล4วัดนพวงศาราม
377 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เมืองสมัย บ้านทรายทอง
378 เด็กหญิง รวิสรา หนูด้วง บ้านในล็อค
379 เด็กชาย ธนภัทร แตงเพชร ธนาคารออมสิน
380 เด็กชาย มนัสวีร์ รัตนะ บ้านทุ่งกะโตน
381 เด็กชาย เอกเงินดวิษ กองเงิน บ้านธรรมรัตน์
382 เด็กชาย สุริยา ขวัญเรือน บ้านทุ่งเชือก
383 เด็กชาย ชาญ เชาวลิตร บ้านทุ่งกะโตน
384 เด็กชาย ภัทรธร จันทร์หอม บ้านห้วยทรายขาว
385 เด็กหญิง กัญจนพัชร รัตนนท์ ชุมชนมาบอ ามฤต
386 เด็กชาย ชนาธิป หูทิพย์ บ้านทุ่งเชือก
387 เด็กหญิง ศุภรัตน์ ค ามี บ้านหนองห้วยฝาด
388 เด็กชาย ปภังกร เคล่ือนวงษ์ บางสะพาน
389 เด็กหญิง ป่ินมุก ป่ินนาค มัธยมนพคุณ
390 เด็กชาย ชนะชัย ศรพรหม อนุบาลบางสะพาน
391 เด็กหญิง อาทิตยา แทนนาค บ้านไชยราช
392 เด็กชาย วีรวิชญ์ ม่ันคง สุเหร่าบางกะสี
393 เด็กหญิง นิชารี มีสมบูรณ์ เทศบาลบ้านไร่ใหม่
394 เด็กหญิง กันต์ชนก ชูศรี มัธยมนพคุณ
395 เด็กหญิง ฐิติมา ผิวอ่อนดี วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(เเสงส่องหล้า ๕)
396 เด็กหญิง นภัสวรรณ อาชารัตน์ อนุบาลบางสะพาน
397 เด็กชาย ณรงค์กร เน้ือน้อย บ้านท่าขาม
398 เด็กชาย ปิยะพัทธ์ นาคคงแก้ว อนุบาลบางสะพาน
399 เด็กชาย ชัยวัฒน์ จีรัง อนุบาลบางสะพานน้อย
400 เด็กชาย ภูเบศ ทองส่งโสม วังไกลกังวล
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401 เด็กหญิง วีรดา สังข์ฤทธ์ิ วัดธงชัยธรรมจักร
402 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จินพพล บ้านห้วนแก้ว
403 เด็กหญิง นันทิพร พ้นภัย บ้านถ้ าเขาน้อย
404 เด็กชาย ฐิติกานต์ จวงจอง บางสะพาน
405 เด็กหญิง มณีรัตน์ ทัดแก้ว บ้านบางสะพาน
406 เด็กชาย วรากร เนียมวดี บ้านสะพานยูง
407 เด็กชาย วันชัย กล้าหาญ วัดใหม่เนินพยอม
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