
             ด้วยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก าหนดการ
สอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา
2564 เพือ่เตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1
ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ ที ่7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงด าเนินการรับสมัครต้ังแต่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2564 ทีผ่่านมาแล้วนั้น
             บัดนี้การด าเนินการรับสมัครสร็จส้ินเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ทีส่มัครเข้าสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา” ประจ า
ปีการศึกษา 2564 โดยรายชื่อเรียงตามล าดับพยัญชนะอักษรภาษาไทย ดังรายละเอียดทีแ่นบมา
             ทัง้นี้ หากมีรายชื่อผู้สมัครไม่ถูกต้องหรือตกหล่นประการใด ให้นักเรียนพร้อมด้วยครูผู้รับรอง ติดต่อกลุ่ม
บริหารวิชาการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในวันสอบ หรือติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ 090-7028027
                        ประกาศ ณ วันที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2564

 (นายสมศักด์ิ  คงแป้น)
ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

 ประกาศโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบแขง่ขนัวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา”

 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2564
 ....................................................................................................



ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 001 เด็กชายกนตวัฒน์  บุญภักด์ิ โรงเรียนวัดควนเกย
2 002 เด็กชายกฤติพงศ์  จันทร์สุข โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
3 003 เด็กชายกฤษฎา ทรงนาศึก โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
4 004 เด็กชายกล้ากวี หม่อมพิบูลย์ โรงเรียนดรุณศึกษา 1
5 005 เด็กชายก้องภพ อินทรพาณิชย์ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
6 006 เด็กชายกิติศักด์ิ  บัวเพชร โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
7 007 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  กายภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
8 008 เด็กชายคณาธิป  สังข์มัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
9 009 เด็กชายจตุพล พรหมจันทร์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
10 010 เด็กชายจักรพล  ศรีจงกล โรงเรียนวัดธาราวง
11 011 เด็กชายจิตติพัฒน์  พราหมหนู โรงเรียนวัดธาราวง
12 012 เด็กชายจิรภัทร พลพินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
13 013 เด็กชายจิรวัตร  หิรัญวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
14 014 เด็กชายจิรัฏฐ์  กาญจนโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
15 015 เด็กชายชญานนท์ ติสิงห์ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
16 016 เด็กชายชนนันท์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
17 017 เด็กชายชนินทร์  สังคปาล โรงเรียนบ้านด่าน
18 018 เด็กชายชัยนฤทธิ ์ เทียนทอง โรงเรียนวัดธาราวง
19 019 เด็กชายชิษณุพงค์  สุวรรณดวง โรงเรียนวัดธาราวง
20 020 เด็กชายโชติชัย  นพรัตน์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
21 021 เด็กชายณัชพล  เกิดกลาง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
22 022 เด็กชายณัฐพล  ชนะกาญจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
23 023 เด็กชายณัฐภัทร  ทองสีทอง โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
24 024 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เชาวแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
25 025 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาราโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
26 026 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
27 027 เด็กชายตวัน  หนูหมื่น โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
28 028 เด็กชายตะวัน  สัจจะหฤทัย โรงเรียนวัดธาราวง
29 029 เด็กชายต้ังปณิธาน ชูแก้ว โรงเรียนวัดควนเกย
30 030 เด็กชายถานันตร์ ชูเมือง โรงเรียนวัดสามัคยาราม
31 031 เด็กชายธนโชติ  นวลแดง โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
32 032 เด็กชายธนบดี  ศรีจินอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
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33 033 เด็กชายธนพนธ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดธาราวง
34 034 เด็กชายธนพนธ ์ จูช่วย โรงเรียนวัดสามัคยาราม
35 035 เด็กชายธนากร  เทียนทอง โรงเรียนวัดธาราวง
36 036 เด็กชายธนาธิป  บุญมี โรงเรียนวัดธาราวง
37 037 เด็กชายธรรมราช  วรรณมณี โรงเรียนบ้านปลายราง
38 038 เด็กชายธวัชชัย  ช่วยขุน โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
39 039 เด็กชายธีรภัทร  ลือภพ โรงเรียนวัดธาราวง
40 040 เด็กชายธีรภัทร นนทภักด์ิ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
41 041 เด็กชายธีรศักด์ิ  ศรีอุลิต โรงเรียนบ้านปลายราง
42 042 เด็กชายธีระเดช  เดชอุบล โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
43 043 เด็กชายธีระวัฒน์  พรหมขวัญ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
44 044 เด็กชายปธานิน  คงปาน โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
45 045 เด็กชายปวีกรณ์ มณีรัตน์ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
46 046 เด็กชายปัฐพ์กวี  เสรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
47 047 เด็กชายปิยะพัทธ์  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาร
48 048 เด็กชายเปรมอนันต์ สมปรีดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
49 049 เด็กชายพงศกร  เภรีภาศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
50 050 เด็กชายพรพิพัฒน์  เอียดสีทอง โรงเรียนบ้านหนองมาก
51 051 เด็กชายพาทิศ  ทองค า โรงเรียนวัดธาราวง
52 052 เด็กชายพีรณัฐ  เนียมนวล โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
53 053 เด็กชายพีรณัฐ ถือทอง โรงเรียนวัดสามัคยาราม
54 054 เด็กชายพีรพัฒน์  วิชาดี โรงเรียนบ้านปลายราง
55 055 เด็กชายภัทรพงศ์  ปะสู โรงเรียนบ้านด่าน
56 056 เด็กชายภูพิพัฒน์  เทีย่งธรรม โรงเรียนวัดธาราวง
57 057 เด็กชายภูริชญา พรมปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยหาร
58 058 เด็กชายภูวดล  พูลทวี โรงเรียนบ้านปลายราง
59 059 เด็กชายภูวดล  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
60 060 เด็กชายภูวดล มะกาว โรงเรียนวัดสามัคยาราม



ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 061 เด็กชายภูวนาถ  ทิพย์สิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
2 062 เด็กชายรัตนพงศ์ คงด า โรงเรียนวัดสามัคยาราม
3 063 เด็กชายฤทธิรงค์  ค าพุฒ โรงเรียนวัดควนเกย
4 064 เด็กชายวชิระ  ประสงค์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
5 065 เด็กชายวันมูบัลลิฆ สุขดี โรงเรียนบ้านควนรุย
6 066 เด็กชายวีรภัทร  อินทรมุณี โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
7 067 เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญข า โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
8 068 เด็กชายเวชพิสิฐ  สังขาล โรงเรียนวัดควนเกย
9 069 เด็กชายศตายุ  มีศิริ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
10 070 เด็กชายศราวุธ  เพชรส ารวล โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
11 071 เด็กชายศุกลวัฒน์ เจริญชัย โรงเรียนวัดสามัคยาราม
12 072 เด็กชายศุภกร  ด้วงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
13 073 เด็กชายสิรวิชญ์ จงไกรจักร โรงเรียนบ้านห้วยหาร
14 074 เด็กชายอดิเทพ  เขียวภักดี โรงเรียนบ้านห้วยหาร
15 075 เด็กชายอนุชา พูลสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านควนรุย
16 076 เด็กชายอนุภัทร์  ฉิมพลีศิริ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
17 077 เด็กชายอภิทักษ์  โทอาษา โรงเรียนบ้านห้วยหาร
18 078 เด็กชายอภิสิทธิ ์ เทียนทอง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
19 079 เด็กชายอัฐวิทย ์ โกปิยะ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
20 080 เด็กชายอัตพล มหากาญจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
21 081 เด็กชายอาธิศ  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยหาร
22 082 เด็กชายอินทิชา  เชิญทอง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
23 083 เด็กชายเอกรินทร์  ชักแสง โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
24 084 เด็กหญิง สาธนี วังขุนพรหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
25 085 เด็กหญิง สุวรรณี เเสงอาทิตย์ โรงเรียนบ้านควนรุย
26 086 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวพูล โรงเรียนบ้านห้วยหาร
27 087 เด็กหญิงกรกนก  สมพูเวช โรงเรียนบ้านห้วยหาร
28 088 เด็กหญิงกฤษณี  สุขเจริญ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
29 089 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเติม โรงเรียนบ้านห้วยหาร
30 090 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ธรรมชาติ โรงเรียนวัดสามัคยาราม

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบและเลขทีน่ั่งสอบ
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ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 091 เด็กหญิงกุลธิดา หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านควนรุย
2 092 เด็กหญิงเกณิกา  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
3 093 เด็กหญิงขวัญภิรมย์  นุ้ยภิรมย์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
4 094 เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุรีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาร
5 095 เด็กหญิงเขมิกา  ชูทอง โรงเรียนบ้านหนองมาก
6 096 เด็กหญิงจอมขวัญ  ถิ่นพระบาท โรงเรียนบ้านปลายราง
7 097 เด็กหญิงจันทกานต์  คงกุล โรงเรียนร่อนพิบูลย์
8 098 เด็กหญิงจัสมิน  ดาราไก โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
9 099 เด็กหญิงจิตรานุช  ทองวิจิตร โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
10 100 เด็กหญิงชญาดา  ทิพย์ยอดศรี โรงเรียนบ้านปลายราง
11 101 เด็กหญิงชญาดา  แหลมไกร โรงเรียนบ้านห้วยหาร
12 102 เด็กหญิงชญานิษฐ์  รักบางบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
13 103 เด็กหญิงชนัญญู  พิทักษ์พิเศษ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
14 104 เด็กหญิงชนาพร  อักษรพิบูลย์ โรงเรียนวัดควนเกย
15 105 เด็กหญิงชัชนันท ์ ชมเชย โรงเรียนวัดสามัคยาราม
16 106 เด็กหญิงชุติมันต์  คงกุล โรงเรียนร่อนพิบูลย์
17 107 เด็กหญิงโชติกา  จันทศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
18 108 เด็กหญิงซอย่า สังยาหน่าย โรงเรียนบ้านควนรุย
19 109 เด็กหญิงไซฮานี่ บุญมาตร โรงเรียนบ้านควนรุย
20 110 เด็กหญิงญาณินี  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
21 111 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
22 112 เด็กหญิงฐณัฐฌา  สุวรรณปาน โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
23 113 เด็กหญิงฐานิสา เมืองแก้ว โรงเรียนวัดสามัคยาราม
24 114 เด็กหญิงณฤสา ดาราเเสง โรงเรียนบ้านควนรุย
25 115 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สมแก้ว โรงเรียนร่อนพิบูลย์
26 116 เด็กหญิงณัฐชยา เรืองศรี โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
27 117 เด็กหญิงณัฐญาฎา  จันทมาส โรงเรียนบ้านห้วยหาร
28 118 เด็กหญิงณัฐฎณิชา  บุญแต่ง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
29 119 เด็กหญิงณัฐณิชา   เทพทอง โรงเรียนวัดธาราวง
30 120 เด็กหญิงณัฐวดี เเย้มอิ่ม โรงเรียนบ้านห้วยหาร
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ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 121 เด็กหญิงดารินทร์  ช่วยนคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร
2 122 เด็กหญิงธนัญญา ยอดแก้ว โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
3 123 เด็กหญิงธัญสุดา ทองรอด โรงเรียนวัดสามัคยาราม
4 124 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรเส้ง โรงเรียนร่อนพิบูลย์
5 125 เด็กหญิงนนทกร ปรางปราสาท โรงเรียนบ้านควนรุย
6 126 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านด่าน
7 127 เด็กหญิงนริณี  โต๊ะยะเล โรงเรียนบ้านห้วยหาร
8 128 เด็กหญิงนันธิดา  สุขนอก โรงเรียนบ้านห้วยหาร
9 129 เด็กหญิงนาดีญา รักดี โรงเรียนบ้านควนรุย
10 130 เด็กหญิงบัณฑิตา ค าวิจิตร โรงเรียนบ้านควนรุย
11 131 เด็กหญิงปนัดดา  มณีชูติ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
12 132 เด็กหญิงประภาศิริ  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนบ้านปลายราง
13 133 เด็กหญิงปวีณา  ทองสุข โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
14 134 เด็กหญิงปัญยตา  แสนอุสา โรงเรียนบ้านห้วยหาร
15 135 เด็กหญิงปาณิศา  กุมารจันทร์ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
16 136 เด็กหญิงปารัสพิชชา   แป้นเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
17 137 เด็กหญิงปาลิดา รามณี โรงเรียนวัดสามัคยาราม
18 138 เด็กหญิงปิน่มุก กาญจนสมบัติ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
19 139 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีทองพันธ์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
20 140 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
21 141 เด็กหญิงพรสวรรค์ รักชีโหล่น โรงเรียนวัดสามัคยาราม
22 142 เด็กหญิงพลอยนารา  อิ่มใจ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
23 143 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ทองเพิม่ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
24 144 เด็กหญิงพิตตินันท์  ขุนทิพย์มาก โรงเรียนร่อนพิบูลย์
25 145 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เทียนเงิน โรงเรียนวัดสามัคยาราม
26 146 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาวดี โรงเรียนวัดธาราวง
27 147 เด็กหญิงฟารีดา ดารากัย โรงเรียนบ้านควนรุย
28 148 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ภูริวัฒนกุล โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
29 149 เด็กหญิงภัทราวดี  พรหมรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
30 150 เด็กหญิงมีสุข  ศรีทานนท์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
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ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 151 เด็กหญิงยริษฐา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านห้วยหาร
2 152 เด็กหญิงยลลดา  เกล้ียงสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
3 153 เด็กหญิงยุพารัตน์ เมฆหมอก โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
4 154 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะเหม โรงเรียนบ้านห้วยหาร
5 155 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  บัวสกุล โรงเรียนบ้านห้วยหาร
6 156 เด็กหญิงรุ่งนภา  จุติมุสิก โรงเรียนบ้านห้วยหาร
7 157 เด็กหญิงรุ่งรพี   บุญเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
8 158 เด็กหญิงรุสนาณีย์ กะบีว่งศ์ โรงเรียนบ้านควนรุย
9 159 เด็กหญิงลลิตา ดาบแสงทอง ตชด.บ้านเขาวัง
10 160 เด็กหญิงลีน่า มนัสตูล โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
11 161 เด็กหญิงวรนุช  จีณราช โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
12 162 เด็กหญิงวรันยา  ไชยเภท โรงเรียนบ้านห้วยหาร
13 163 เด็กหญิงวรินธิรา ระหังภัย โรงเรียนบ้านควนรุย
14 164 เด็กหญิงวริศรา  คุ้มรัตน์ โรงเรียนบ้านปลายราง
15 165 เด็กหญิงวริษฐา  ถาวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
16 166 เด็กหญิงศศินิภา  พิมพะการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
17 167 เด็กหญิงศิริธิดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
18 168 เด็กหญิงศิรินญา   ทรงเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
19 169 เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมรัตน์ โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
20 170 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิบูลย์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
21 171 เด็กหญิงสรณ์สิริ  จุตินะตะพล โรงเรียนบ้านปลายราง
22 172 เด็กหญิงสรณ์สิริ  จุตินะตะพล โรงเรียนปลายราง
23 173 เด็กหญิงสายรุ้ง  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนเกย
24 174 เด็กหญิงสายสุดา  จิตบุรุษร์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
25 175 เด็กหญิงสิริมาศ ลักษณคชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
26 176 เด็กหญิงสิริรทรา ชิงชัย โรงเรียนบ้านควนรุย
27 177 เด็กหญิงสุกาญดา จิตประไพ โรงเรียนบ้านควนรุย
28 178 เด็กหญิงสุคนธา แก้วนนท์ โรงเรียนวัดสามัคยาราม
29 179 เด็กหญิงสุทธิดา  ไกรทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
30 180 เด็กหญิงสุทธิดา ต้ังโต โรงเรียนวัดสามัคยาราม
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ล าดบั เลขทีน่ั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 181 เด็กหญิงสุทธิดา พาลีชัน โรงเรียนบ้านควนรุย
2 182 เด็กหญิงสุทธินันท์  ล้านทอง โรงเรียนบ้านห้วยหาร
3 183 เด็กหญิงสุพัตรา  ต้ันหลก โรงเรียนวัดธาราวง
4 184 เด็กหญิงสุวพร  วงษ์บุตรดี โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
5 185 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รับไกรทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
6 186 เด็กหญิงโสรญา  บัวพูล โรงเรียนบ้านห้วยหาร
7 187 เด็กหญิงโสรยา  รุ่มนวล โรงเรียนบ้านด่าน
8 188 เด็กหญิงอโชา ชิตเดชะ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
9 189 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์เล้ียง โรงเรียนบ้านปลายราง
10 190 เด็กหญิงอภินญา  แซ่ล่ิม โรงเรียนร่อนพิบูลย์
11 191 เด็กหญิงอมรรัตน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวัดธาราวง
12 192 เด็กหญิงอรอุมา  ทองอักษร โรงเรียนบ้านด่าน
13 193 เด็กหญิงอรัญญา แพรกปาน โรงเรียนวัดสามัคยาราม
14 194 เด็กหญิงอริสา  สะโตน โรงเรียนบ้านด่าน
15 195 เด็กหญิงอลิสา ทองขาว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
16 196 เด็กหญิงอะมานี  ไก่แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหาร
17 197 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วแก้ว โรงเรียนบ้านปลายราง
18 198 เด็กหญิงอินธิรา  ค าหวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก
19 199 เด็กหญิงอินนุภา รักสถาน โรงเรียนบ้านห้วยหาร
20 200 เด็กหญิงอุรัสยา โต๊ะหลี โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
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