
เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 001 ด.ญ.มนัสนันท์  เอมพันธ์ ป.6 บ้านในตูล
2 051 ด.ญ.กัญญาณัฐ  รักธรรม ป.6 วัดสระแก้ว
3 021 ด.ช.อภิสิทธิ ์ ส้มแป้นเมือง ป.6 บ้านขุนทะเล
4 031 ด.ญ.มนัสชนก  ลิกขะไชย ป.6 วัดสโมสร
5 041 ด.ญ.เพ็ญพิชชา  เชิญชัยภูมิ ป.5 วัดสระแก้ว
6 011 ด.ญ.ณิชนันทน์  อินณรงค์ ป.6 บ้านในตูล
7 111 ด.ช.พันธวิศ  เหล่ือมแก้ว ป.6 บ้านปากเจา
8 101 ด.ญ.กานต์พิชชา  ขวัญแก้ว ป.6 วัดเขาขุนพนม
9 061 ด.ญ.ปาลิตา  สังข์น้อย ป.6 วัดชลธาราม
10 071 ด.ญ.สุพรรษา  เพ็ชรทอง ป.6 วัดนาเหรง
11 081 ด.ญ.พรกนก  ทองค า ป.6 บ้านอินทนิน
12 091 ด.ญ.ปนิตา  วิงวอน ป.6 วัดเขาขุนพนม
13 171 ด.ช.ณัฐวรรธน์  แซ่ปัก ป.6 ท่าศาลา
14 121 ด.ญ.ณัฐกฤตา  รอดภัย ป.6 บ้านปากเจา
15 131 ด.ญ.ทิพย์กรณ์  ศรีใหม่ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 141 ด.ช.ผดุงเดช  สุกใส ป.6 บ้านหนองหว้า
17 151 ด.ช.ทัตเทพ  แพรัตน์ ป.6 วัดดอนใคร
18 161 ด.ญ.ศศิประภา  บริรักษ์ ป.6 ท่าศาลา
19 271 ด.ญ.สุพิชญา  อินณรงค์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก
20 181 ด.ญ.สุภชา  แก้วทวี ป.6 บ้านท่าน้อย
21 191 ด.ญ.กชพร  รอดบุญ ป.6 บ้านพิต า
22 201 ด.ญ.เมธิสา  อู่ทอง ป.6 วัดนากุน
23 211 ด.ญ.ลักษิกา  แก้วนุ่น ป.6 วัดโรงเหล็ก
24 281 ด.ช.ณัฐพัชร์  วัฒนศิลป์ ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
25 221 ด.ญ.เจนจิรา  ขนอม ป.6 บ้านสุวรรณเขต
26 231 ด.ญ.กัญญาณัฐ  หนูน้อย ป.6 วัดพระเลียบ
27 241 ด.ญ.ณัฐชา  แก้วพรม ป.6 วัดคงคา
28 251 ด.ญ.ปารัชณิชา  สิงหวรรณกุล ป.6 วัดประทุมทายการาม
29 261 ด.ญ.วาลิชา วรรณศิลป์ ป.6 บ้านโรงเหล็ก
30 291 ด.ช.สมยศ  ให้เจริญสุข ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
31 301 ด.ญ.ธิดาวรรณ  มณี ป.6 วัดทางขึ้น
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 002 ด.ช.กิตติทัต  สักมาศ ป.6 บ้านในตูล
2 012 ด.ญ.วิมลรัตน์  เกศโรจน์ ป.5 ชุมชนใหม่
3 022 ด.ญ.ฉัฐกนก  มีช่วย ป.4 วัดสโมสร
4 042 ด.ช.อภินันท์  พราหมโณ ป.6 วัดสระแก้ว
5 032 ด.ญ.พัชราภรณ์  โพธิสอน ป.6 วัดสโมสร
6 112 ด.ช.วายุ  วันค า ป.6 บ้านปากเจา
7 052 ด.ช.สงกรานต์  แก้วหนู ป.6 วัดสระแก้ว
8 062 ด.ญ.ศศิวิมล  จันทร์ส่งแสง ป.6 วัดชลธาราม
9 072 ด.ญ.เกวลิน  ศรสังข์ ป.6 วัดนาเหรง
10 082 ด.ญ.ทิพานัน  ชาญณรงค์ ป.6 บ้านอินทนิน
11 092 ด.ญ.ธีร์จุฑา  พูลสวัสด์ิ ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 102 ด.ญ.ฐิตินันท์  บุบผัน ป.6 เคียงศิริ
13 162 ด.ญ.ฐิติกา  วิวรรณ ป.6 ท่าศาลา
14 122 ด.ญ.สุพิชญ์ชญา  มะยะเฉียว ป.6 บ้านปากเจา
15 132 ด.ญ.เพชรลัดดา  ทองเหลือ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 142 ด.ช.พงศกร  ฉิมลี ป.6 บ้านหนองหว้า
17 152 ด.ญ.ชญานี  ศรีใหม่ ป.6 วัดดอนใคร
18 282 ด.ช.ธนวรรธน์  ศรีสังข์ทอง ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
19 172 ด.ช.เจตน์สฤษฏิ ์ ปากเพราะ ป.6 ท่าศาลา
20 182 ด.ญ.ฐิติรัตน์  นาควานิช ป.6 บ้านท่าน้อย
21 192 ด.ญ.ศิรารัตน์  ศิริเพ็ชร์ ป.6 บ้านพิต า
22 202 ด.ญ.กัญญพัชร  อู่ทอง ป.6 วัดนากุน
23 212 ด.ช.ศิรภัทร  บุญเกื้อ ป.6 วัดโรงเหล็ก
24 222 ด.ญ.โยษิตา  ประมน ป.6 บ้านสุวรรณเขต
25 232 ด.ญ.ปพิชญา อิสสระ ป.6 วัดพระเลียบ
26 242 ด.ญ.ทิพานันท์  หีดเสน ป.6 วัดคงคา
27 252 ด.ญ.ปุญช์กนก  จันทร์กลับ ป.6 วัดประทุมทายการาม
28 262 ด.ญ.ปิน่สุดา  จันทรชิต ป.6 บ้านโรงเหล็ก
29 272 ด.ญ.ณันฑิวา  แก้วเกิด ป.6 วัดเปียน
30 292 ด.ช.ธนาธิป  สุขวัลลิ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 003 ด.ญ.จุฑารักษ์  พรหมแก้ว ป.6 บ้านในตูล
2 013 ด.ญ.สริตา  อินทสุทธิ์ ป.6 ชุมชนใหม่
3 023 ด.ญ.นิตยา  มงคลศาสตร์ ป.4 วัดสโมสร
4 053 ด.ช.วรวิชญ์  ตระกูลนิตย์ ป.6 วัดชลธาราม
5 033 ด.ญ.กมลพรรณ  มาลาทอง ป.6 วัดสโมสร
6 043 ด.ญ.ไอยลดา  แกล้วหาญ ป.6 วัดสระแก้ว
7 113 ด.ช.กิเตศวร  นาคสุข ป.6 บ้านปากเจา
8 063 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  เพ็ชรทอง ป.6 วัดชลธาราม
9 073 ด.ช.พงศ์ภัค  บรรดาศักด์ิ ป.6 วัดนาเหรง
10 083 ด.ช.ชยากร  เอียดเหตุ ป.6 บ้านอินทนิน
11 093 ด.ญ.อาศิรา  มุสิกพันธ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 103 ด.ญ.พิมพัทรา  กิจวิจิตร ป.6 เคียงศิริ
13 173 ด.ญ.พรรณทิวา  ชูพันธ์ ป.5 บ้านท่าน้อย
14 123 ด.ช.พงศ์นรินทร์  ฝอยทอง ป.6 บ้านปากเจา
15 133 ด.ญ.กชกร  ทรัพย์มุสิก ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 143 ด.ช.เขมทัต  ทองสงค์ ป.6 บ้านหนองหว้า
17 153 ด.ญ.นวรัตน์  พูลสวัสด์ิ ป.6 ท่าศาลา
18 283 ด.ช.อนุชา  คงแจ้ง ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
19 183 ด.ญ.เกวลิน  ขุนหลัด ป.6 บ้านท่าน้อย
20 193 ด.ญ.วิชญาดา  ศรีสว่าง ป.6 บ้านพิต า
21 203 ด.ญ.เพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ ป.6 วัดนากุน
22 213 ด.ญ.พิมพ์วิภา  สุระวงศ์ ป.6 วัดโรงเหล็ก
23 223 ด.ญ.สุชานาถ  แซ่อุ่ย ป.5 บ้านสุวรรณเขต
24 233 ด.ญ.ธนัญชนก  วัชรกาฬ ป.6 วัดพระเลียบ
25 243 ด.ช.สรยุทธ  จันต๊ะนัน ป.6 วัดคงคา
26 253 ด.ญ.ณัฐกมล  เนาว์สุวรรณ ป.6 วัดประทุมทายการาม
27 263 ด.ญ.พรรณชนิดา  เจริญอักษร ป.6 บ้านโรงเหล็ก
28 273 ด.ญ.ชนนิกานต์  จันทร์ชุม ป.6 วัดเปียน
29 163 ด.ช.ญาณากร  สีแก้ว ป.6 ท่าศาลา
30 293 ด.ช.ศิริพงศ์  ต้นไชย ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 004 ด.ช.ฐาปนัท  ชุมขุน ป.6 บ้านในตูล
2 014 ด.ญ.วิชญาดา  บริรักษ์ ป.6 ชุมชนใหม่
3 024 ด.ญ.นัดดา  มงคลศาสตร์ ป.4 วัดสโมสร
4 114 ด.ญ.วริยาพร  ใจห้าว ป.6 บ้านปากเจา
5 034 ด.ญ.มัลลิกา  รอบคอบ ป.6 วัดสโมสร
6 044 ด.ญ.ทักษพร  หมื่นแก้ว ป.6 วัดสระแก้ว
7 054 ด.ช.จิรภัทร  มูซอ ป.6 วัดชลธาราม
8 154 ด.ญ.ปิน่ปินัทธ์  เชาวลิต ป.6 ท่าศาลา
9 074 ด.ช.จิรทีปต์  คงช่วย ป.6 วัดนาเหรง
10 084 ด.ญ.ศกมลวรรณ  ดาบทอง ป.6 บ้านอินทนิน
11 094 ด.ญ.ภัทรธิดา  ชาติภิรมย์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 104 ด.ญ.ปวิมล  เปาะทองค า ป.6 เคียงศิริ
13 064 ด.ญ.ภูสุดา  ส่งแสง ป.6 วัดชลธาราม
14 124 ด.ช.ณัฐภัทร  ดิมาร ป.6 บ้านปากเจา
15 134 ด.ญ.ขวัญฤทัย  ทศเจริญ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 144 ด.ญ.ธัญวรัตน์  แปะหลง ป.6 บ้านหนองหว้า
17 294 ด.ช.สมยศ  จันทระ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
18 164 ด.ช.ปวรุตม์  สุทธิบูลย์ ป.6 ท่าศาลา
19 174 ด.ญ.กมลรัตน์  บุญประกอบ ป.5 บ้านท่าน้อย
20 194 ด.ญ.อนันตญา  โอยสวัสด์ิ ป.6 บ้านพิต า
21 204 ด.ช.พุฒินาท  บัวพันธ์ ป.6 วัดนากุน
22 214 ด.ญ.ปณิตา  ไชยศรี ป.6 วัดโรงเหล็ก
23 224 ด.ญ.กัญญาพัชร  วิบูลย์ศิลป์ ป.5 บ้านสุวรรณเขต
24 234 ด.ญ.ศุภรดา  มาศศรี ป.6 วัดพระเลียบ
25 244 ด.ญ.กัญญพัชร  รอดแก้ว ป.6 วัดคงคา
26 254 ด.ญ.พิมพ์รัมภา  ณ นคร ป.6 วัดประทุมทายการาม
27 264 ด.ญ.ภัทราภรณ์  อ่องไล ป.6 บ้านโรงเหล็ก
28 274 ด.ญ.ปีย์วรา  สมพรเสน่ห์ ป.5 วัดเปียน
29 284 ด.ช.เกษมพันธุ ์ บัณฑิตย์ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
30 184 ด.ญ.วริศรา  รอดแก้ว ป.6 บ้านท่าน้อย
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 005 ด.ญ.ขนิษฐา  บุญช่วย ป.6 บ้านในตูล
2 015 ด.ญ.ภัทรวดี  วรศิริ ป.6 ชุมชนใหม่
3 025 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ห้องแก้ว ป.5 วัดสโมสร
4 295 ด.ช.ภานุพงศ์  เปร้ียวหวาน ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
5 045 ด.ญ.ประภัสสร  สังข์สกุล ป.6 วัดสระแก้ว
6 165 ด.ช.ธรรศธรรม  ช านาญ ป.6 ท่าศาลา
7 065 ด.ญ.รวิสรา  มีศรี ป.6 วัดชลธาราม
8 075 ด.ญ.อาทิตยา  ศรีวิมาศ ป.5 วัดนาเหรง
9 085 ด.ญ.ปิยาพัชร  กายฤทธิ์ ป.5 บ้านอินทนิน
10 095 ด.ช.เลิศศักด์ิ  บุญเนือง ป.6 วัดเขาขุนพนม
11 105 ด.ช.ธัชนนท์  ช่วยพันธ์ ป.6 เคียงศิริ
12 115 ด.ญ.ธิดารัตน์  ทับทอง ป.6 บ้านปากเจา
13 035 ด.ช.ทีปกร  บุญเพ็ง ป.6 วัดสโมสร
14 125 ด.ญ.ณัฐวศา  เรืองสวัสด์ิ ป.6 บ้านปากเจา
15 135 ด.ญ.อรัญญา  สังข์ทอง ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
16 145 ด.ญ.จินทภา  รักงาม ป.6 บ้านหนองหว้า
17 155 ด.ญ.ธนพร  จงไกรจักร ป.6 ท่าศาลา
18 185 ด.ญ.จันทนี  มีค า ป.6 บ้านท่าน้อย
19 195 ด.ญ.ชณิกา  สินตุ้น ป.6 บ้านพิต า
20 205 ด.ช.ณฐกร  ทองนอก ป.6 วัดนากุน
21 215 ด.ญ.มนฑกานต์  วังมะนาว ป.6 วัดโรงเหล็ก
22 225 ด.ช.ภูรินทร์  พูย่่งกิ่น ป.5 บ้านสุวรรณเขต
23 235 ด.ญ.สโรชา  พันธมาศ ป.6 วัดพระเลียบ
24 245 ด.ญ.ปภาวริณดา  คงแคล้วภัย ป.6 วัดคงคา
25 255 ด.ญ.ปุณยวีร์  รักษ์วงศ์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
26 265 ด.ญ.สุฐิตา  นงนวล ป.6 บ้านโรงเหล็ก
27 275 ด.ญ.อรวรา  เพชรนิล ป.5 วัดเปียน
28 285 ด.ช.ธนชาติ  ด่านสมพงศ์ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
29 175 ด.ช.นฤเบศร์  ศรีคต ป.6 บ้านท่าน้อย
30 055 ด.ช.ปรัตถกร  ศรีเทพ ป.6 วัดชลธาราม
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 006 ด.ญ.นิตยา  ศรีสว่าง ป.6 บ้านในตูล
2 016 ด.ญ.ณัฐชา  คงสนิท ป.6 ชุมชนใหม่
3 026 ด.ญ.บัณฑิตา  รอบคอบ ป.5 วัดสโมสร
4 296 ด.ช.จันทร์กานต์  แก้วอภิมุข ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
5 236 ด.ช.ไชยวัฒน์  ศรีศักดา ป.6 วัดคงคา
6 046 ด.ช.ชวกร  บูรณวงค์ ป.6 วัดสระแก้ว
7 056 ด.ญ.ภัทราวดี  นินทรกิจ ป.6 วัดชลธาราม
8 196 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  แก้วหีด ป.6 บ้านพิต า
9 076 ด.ญ.พิชญาภา  หนูรักษ์ ป.5 วัดนาเหรง
10 086 ด.ญ.ปิน่สุดา  จันทร์ศรี ป.5 บ้านอินทนิน
11 096 ด.ช.ศุภวิชญ์  แก้วนพ ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 106 ด.ญ.ราตรี  ใจเย็น ป.6 เคียงศิริ
13 116 ด.ญ.จินทภา  สินรัตน์ ป.6 บ้านปากเจา
14 136 ด.ญ.นภัสกร  นิลพงค์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
15 146 ด.ญ.อิสรีย์  แพทนาดี ป.6 บ้านหนองหว้า
16 156 ด.ญ.พุทธปริชาต  พุมดวง ป.6 ท่าศาลา
17 066 ด.ญ.เกวลี  หริกจันทร์ ป.6 วัดนาเหรง
18 166 ด.ช.ธีรชัย  วิเศษประไพ ป.6 ท่าศาลา
19 176 ด.ช.ศุภเสกข์  ช่างสลัก ป.6 บ้านท่าน้อย
20 186 ด.ช.ปิยทัศน์  เกริกไกรวุฒิกุล ป.6 บ้านพิต า
21 036 ด.ช.กรภัทร์  แก้วพรรณราย ป.5 วัดสระแก้ว
22 206 ด.ช.กฤษณ์  ณ นคร ป.6 วัดนากุน
23 216 ด.ญ.สิรินดา  ยนฮ่ิน ป.6 วัดโรงเหล็ก
24 226 ด.ญ.ศศิวิมล  ศรีสุข ป.4 บ้านสุวรรณเขต
25 276 ด.ช.เกียรติศักด์ิ  ป้องกันเพ็ชร ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
26 246 ด.ช.อภิรักษ์  ณ ปานแก้ว ป.6 วัดคงคา
27 256 ด.ญ.กัญญาพัชร  แก้วสังข์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
28 266 ด.ญ.ศศิธร  พุม่ช่วย ป.6 บ้านโรงเหล็ก
29 126 ด.ญ.ณัฐวศา  ชัยเดช ป.6 บ้านปากเจา
30 286 ด.ช.ธาราวรรษ  พิมเสน ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 007 ด.ญ.ณัฐณิชา  ทุง่สูงเนิน ป.6 บ้านในตูล
2 017 ด.ญ.ผกาสินี  นวลหวาน ป.6 ชุมชนใหม่
3 027 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ ์ พุทธพงค์ ป.6 วัดสโมสร
4 157 ด.ญ.กุลิสรา  จิตรส ารวย ป.6 ท่าศาลา
5 037 ด.ญ.พรนภัส  สายเพอ ป.5 วัดสระแก้ว
6 237 ด.ช.สุธี  มณีชัย ป.6 วัดคงคา
7 057 ด.ญ.นันทนัช  ทรงฤทธิรัตน์ ป.6 วัดชลธาราม
8 067 ด.ญ.เบ็ญจพร  ยิ้มแก้ว ป.6 วัดนาเหรง
9 187 ด.ช.ณัฐพงค์  สุขมี ป.6 บ้านพิต า
10 087 ด.ช.พงศภัค  ย้อยนวล ป.5 บ้านอินทนิน
11 097 ด.ญ.ศิริวัฒนา  ยอดมณี ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 107 ด.ช.พงศธร  บุญมาศ ป.6 เคียงศิริ
13 047 ด.ญ.พรรณภัทร  พรพิทักษ์ ป.6 วัดสระแก้ว
14 117 ด.ญ.ศิริรัตน์  พัดวี ป.6 บ้านปากเจา
15 127 ด.ญ.นภกมล  ภาณุรัตน์ ป.6 อนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ

16 137 ด.ญ.โชติญา  บริบูรณ์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
17 147 ด.ญ.นภัสวรรณ  ช านาญพงศ์ ป.6 บ้านหนองหว้า
18 077 ด.ญ.เฟรชซ่ี  หนูกล่ิน ป.5 วัดนาเหรง
19 167 ด.ช.อติวิชญ์  ยกชู ป.6 ท่าศาลา
20 177 ด.ช.ณภัทร  สมทรง ป.6 บ้านท่าน้อย
21 277 ด.ญ.อริสรา  ชูแก้ว ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
22 197 ด.ญ.สุจรรยา  สังทอง ป.6 บ้านพิต า
23 207 ด.ช.ธาราวรรษ  อินทรอักษร ป.6 วัดนากุน
24 217 ด.ญ.วิรัลยา  เพชรา ป.6 วัดโรงเหล็ก
25 227 ด.ญ.ชลกร  จันทร์อ่อน ป.4 บ้านสุวรรณเขต
26 247 ด.ญ.สโรชา  คงแคล้วภัย ป.5 วัดคงคา
27 257 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ทินวงค์ ป.6 วัดประทุมทายการาม
28 267 ด.ญ.ฐิติวรดา เลขา ป.6 บ้านโรงเหล็ก
29 287 ด.ช.พงศ์สวัสด์ิ  พัฒเชียรทอง ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
30 297 ด.ญ.ชยาดา  ดะเหระ ป.6 วัดทางขึ้น
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 008 ด.ญ.ศศิกานต์  นงค์นวล ป.6 บ้านในตูล
2 018 ด.ญ.กานต์  ภิรมรักษ์ ป.5 นานาชาติเทศบาลนครศรีฯ

3 238 ด.ช.กรวิชญ์  กูระวัง ป.6 วัดคงคา
4 028 ด.ญ.ปพิชญา  โชคศิริโภคา ป.6 วัดสโมสร
5 038 ด.ญ.ภทรภร  ใจแผ้ว ป.5 วัดสระแก้ว
6 058 ด.ญ.มณินทร  ชาญณรงค์ ป.6 วัดชลธาราม
7 138 ด.ญ.ชนิสรา  ณรงค์ ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
8 078 ด.ญ.ธัญพิมล  ทิพย์อักษร ป.5 วัดนาเหรง
9 088 ด.ช.ธีรยุทธ  นาคัน ป.5 บ้านอินทนิน
10 098 ด.ญ.ชุติกาญจน์  สว่างวงศ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
11 108 ด.ญ.ฐิติชญา  บุบผัน ป.6 เคียงศิริ
12 118 ด.ญ.กวิสรา  นวลอึ่ง ป.6 บ้านปากเจา
13 128 ด.ญ.นัชชนันท์  สมเขาใหญ่ ป.5 วัดสโมสรสันนิบาต
14 048 ด.ญ.วรณิชา  เวชสวัสด์ิ ป.6 วัดสระแก้ว
15 148 ด.ญ.สุชาดา  ฤทธี ป.6 วัดดอนใคร
16 068 ด.ญ.กมลชนก  จงกลพืช ป.6 วัดนาเหรง
17 168 ด.ช.ณัชพล  คงสนิท ป.6 ท่าศาลา
18 178 ด.ช.ชวัช  รัตนะ ป.6 บ้านท่าน้อย
19 188 ด.ช.ชนาธิป  จันทรวงศ์ ป.6 บ้านพิต า
20 198 ด.ช.สิปปกร  รอดทุกข์ ป.6 วัดนากุน
21 278 ด.ญ.ชลนิกานต์  หอมหวน ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
22 218 ด.ญ.ฑิฆมัพร  รอดทุกข์ ป.6 วัดโรงเหล็ก
23 228 ด.ญ.ธนพร  สุวรรณอัจฉริยะ ป.4 บ้านสุวรรณเขต
24 248 ด.ญ.ศรัณย์ภัทรา  สุริยัน ป.5 วัดคงคา
25 258 ด.ช.ณัชพล  พูนนวล ป.6 วัดประทุมทายการาม
26 268 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ญาติมาก ป.6 บ้านโรงเหล็ก
27 158 ด.ญ.กรกช  แสนสมบูรณ์ ป.6 ท่าศาลา
28 288 ด.ช.ธนวรรธน์  หนูนิล ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
29 298 ด.ญ.อารยา  ระนอง ป.6 วัดทางขึ้น
30 208 ด.ช.ธนภัทร  ชุมทอง ป.6 วัดนากุน
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 289 ด.ญ.ภาสินี  แก้วควรชุม ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
2 239 ด.ช.ณัฐกร  พหลภักดี ป.6 วัดคงคา
3 009 ด.ช.จิรพัส  นามสา ป.6 บ้านในตูล
4 019 ด.ช.สมาพล  อินทมาศ ป.6 บ้านขุนทะเล
5 029 ด.ญ.กัญญ์วรา  ศรีสวัสด์ิ ป.6 วัดสโมสร
6 039 ด.ญ.ณัฐธิดา  ฉิมชูทอง ป.5 วัดสระแก้ว
7 209 ด.ช.ธนกฤต  พิมเสน ป.6 วัดนากุน
8 059 ด.ญ.ปนิดา  นามวงศ์ ป.6 วัดชลธาราม
9 069 ด.ญ.วรานันท์  เดชทัพ ป.6 วัดนาเหรง
10 089 ด.ญ.วันวิสา  ไทยเมือง ป.5 บ้านอินทนิน
11 099 ด.ญ.ชนัญญา  กาญจนรักษ์ ป.6 วัดเขาขุนพนม
12 109 ด.ญ.กนกสิริ  นิลทน ป.6 เคียงศิริ
13 119 ด.ญ.ณัฏฐพร  เพชรทอง ป.6 บ้านปากเจา
14 129 ด.ช.ธีรภัทร  แหวนเพ็ชร ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
15 049 ด.ช.ชิติพล  จันทุรส ป.6 วัดสระแก้ว
16 149 ด.ญ.ศศิประภา  ค าสินทร ป.6 วัดดอนใคร
17 159 ด.ญ.ณิชนันทน์  ไตรระเบียบ ป.6 ท่าศาลา
18 179 ด.ช.ปวริศ  สุวรรโณ ป.6 บ้านท่าน้อย
19 189 ด.ญ.ธนันญา  แซ่ง้ิว ป.6 บ้านพิต า
20 199 ด.ญ.วรวลัญช์  คงคา ป.6 วัดนากุน
21 079 ด.ญ.รังสิมา  รักด า ป.5 วัดนาเหรง
22 219 ด.ญ.อนัญญา  กลับรอด ป.6 วัดโรงเหล็ก
23 229 ด.ช.อชิระ  พูย่่งกิ่น ป.4 บ้านสุวรรณเขต
24 249 ด.ญ.พิชญาพร  ทองเรือง ป.5 วัดคงคา
25 259 ด.ญ.ณิชาภัทร  เห็นจริง ป.6 วัดประทุมทายการาม
26 269 ด.ญ.สิริกานต์  พูนหนู ป.6 บ้านโรงเหล็ก
27 279 ด.ญ.ชญาปภัษฎ์  แรกค านวณ ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
28 139 ด.ญ.แพรศรีรัตน์  ยุติธรรม ป.6 วัดสโมสรสันนิบาต
29 299 ด.ญ.ภัทราภรณ์  ศรสิทธิ์ ป.6 วัดทางขึ้น
30 169 ด.ช.ชนุดม  มีสัจ ป.6 ท่าศาลา
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เลขทีน่ั่งสอบ เลขทีส่มคัร ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน
1 100 ด.ญ.วินัฏฐ์ติยา  วงศ์ปนทอง ป.6 วัดเขาขุนพนม
2 010 ด.ญ.กัญณภัทร  ขวัญนิมิต ป.6 บ้านในตูล
3 020 ด.ช.ธวัชชัย  อินทมาศ ป.6 บ้านขุนทะเล
4 030 ด.ญ.ถาวรีย์  ร าพัฒน์ ป.6 วัดสโมสร
5 290 ด.ญ.นริศรา  บรรดาศักด์ิ ป.5 วัดเขาพนมไตรรัตน์
6 050 ด.ญ.ทิพวรรณ  ฉิมพลี ป.6 วัดสระแก้ว
7 060 ด.ญ.ชนิสรา  เพ็ชรมี ป.6 วัดชลธาราม
8 070 ด.ญ.ปุญญิศา  พฤษพันธ์ ป.6 วัดนาเหรง
9 080 ด.ญ.ปริยาภัทร  สุทิน ป.6 บ้านอินทนิน
10 090 ด.ช.ธนกร  พรหมแก้ว ป.6 วัดเขาขุนพนม
11 250 ด.ช.อชิระ  เจริญเดช ป.6 วัดประทุมทายการาม
12 110 ด.ญ.ปาลิตา  ดอกบัว ป.6 เคียงศิริ
13 120 ด.ญ.บัณฑิตา  พันธ์คง ป.6 บ้านปากเจา
14 130 ด.ช.ศิวกร  ประจันพล ป.5 วัดสโมสรสันนิบาต
15 140 ด.ช.กฤษฎา  นาคัน ป.6 บ้านหนองหว้า
16 150 ด.ญ.อัมพกา  บรรดาศักด์ิ ป.6 วัดดอนใคร
17 160 ด.ญ.ปิยวรรณ  รัตนะ ป.6 ท่าศาลา
18 300 ด.ญ.มณฑา  ทวิชัย ป.6 วัดทางขึ้น
19 180 ด.ช.ชัยธวัช  คงศรีปาน ป.6 บ้านท่าน้อย
20 190 ด.ญ.ปริยาภัทร  แดงหีด ป.6 บ้านพิต า
21 200 ด.ช.กันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน ป.6 วัดนากุน
22 210 ด.ญ.วกุลทิพย์  ไม้ทิพย์ ป.6 วัดโรงเหล็ก
23 040 ด.ช.พิชญุตม์  ธานี ป.5 วัดสระแก้ว
24 220 ด.ช.พงศกร  ศรีศักดา ป.6 วัดโรงเหล็ก
25 230 ด.ช.ณัฐวุฒิ  สุขกระ ป.5 บ้านสุวรรณเขต
26 240 ด.ช.การัณยภาส  นิลกรรณ์ ป.6 วัดคงคา
27 170 ด.ช.กรวิชญ์  ขวัญศรี ป.6 ท่าศาลา
28 260 ด.ญ.ปรีดาภรณ์  พัฒนกุลศิริ ป.6 วัดประทุมทายการาม
29 270 ด.ช.วันชนะ จันชุม ป.6 บ้านโรงเหล็ก
30 280 ด.ช.พงศกร  ชื่นกล่ิน ป.4 วัดเขาพนมไตรรัตน์
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