
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   

ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------ 

      ตามท่ีโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ประจ าปีการศึกษา 2562  เม่ือวนัท่ี 22 – 27  มีนาคม พ.ศ. 2562  (งดรับ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562) และรับสมคัร
นกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  (เพิ่มเติม)  เม่ือวนัท่ี  3 - 4 เมษายน  พ.ศ. 2562   สอบคดัเลือก  วนัท่ี 5 
เมษายน พ.ศ.2562  นั้น  บดัน้ี โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  ไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้   จึงขอประกาศผล
การสอบคดัเลือก นกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ประจ าปีการศึกษา  2562   จ  านวน  196  คน ดงัรายละเอียดท่ี
แนบ   
 

      ขอใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี  มารายงานตวัและมอบตวั ในวนัท่ี 8 เมษายน  พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 4  อาคารม่วงอินทนิล  โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  หากนกัเรียนไม่มารายงานตวั  
และมอบตวัในวนั เวลาดงักล่าวถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   6   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 
 

(นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม 

 

 

 

 

 
 



โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม 

ประกาศผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
กลุ่ม 1 

ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0002 เด็กชายพงศพ์ฒัน์  อินทฤทธ์ิ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

2 0031 เด็กหญิงธนิชภรณ์  นาคพิมาย อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง   

3 0026 เด็กหญิงอาภาสิริ  คงรักษ ์ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

4 0032 เด็กหญิงจริยาวดี  รัตนปราโมทย ์ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

5 0221 เด็กชายณภทัร  เวชรังษี แหลมทองอุปถมัภ ์   

6 0033 เด็กหญิงวรนิษฐา  สุขแกว้ อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพทัลุง   

7 0034 เด็กหญิงกนกพชัร  ศรีถะภูมิ อนุบาลพทัลุง   

8 0001 เด็กชายมินทร์ธาดา  กาฬกาญจน์ บา้นควนกุฎ   

9 0004 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองสวสัด์ิ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

10 0009 เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณโรจน์ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

11 0207 เด็กชายพศิน  สุขเก้ือ เทศบา้นคูหาสวรรค ์   

12 0021 เด็กหญิงกมลพร  อารมยดี์ บา้นยางงาม   

13 0016 เด็กหญิงนภสร  ศรีนอ้ย เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

14 0035 เด็กชายศกัรินทร์  ภูบาลกระแสร์ วดัพงัก่ิง   

15 0019 เด็กชายธนพล ทองสม วดัเขาแดง   

16 0018 เด็กชายธนากร  ทองสม วดัเขาแดง   

17 0006 เด็กชายชนญัญู  เหตุทอง เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม 2 
ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0072 เด็กชายเจษฎา  คงมนั บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

2 0139 เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวขาว วดัหานโพธ์ิ   

3 0005 เด็กหญิงอรอนงค ์ เยาวด์ว้ง วดัท่าส าเภาใต ้   

4 0203 เด็กหญิงพชัรกญัณ์  ช่วยเรือง เรวดีพทัลุง   

5 0110 เด็กชายกฤตธี  วงศส์วสัด์ิโสต วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

6 0182 เด็กหญิงศิริกานดา จนัทวดี วดัอภยาราม   

7 0201 เด็กชายอาณติั  แคสนัน่ วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

8 0120 เด็กหญิงกนกอร  วงศมุ์สิกธ์ิ เทศบาลวดันิโครธาราม   

9 0039 เด็กหญิงสิริรัตน์  รุ่งเรือง อนุบาลเมืองพทัลุง   

10 0172 เด็กชายธนวฒัน์ กล่ินเขียว บา้นไสถัว่   

11 0061 เด็กชายณฏัฐวฒัน์ ไกรวรรณ์ บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

12 0071 เด็กชายศิริวตัร์  อ่วมคง เทศบาลวดันิโครธาราม   

13 0227 เด็กชายอดิศกัด์ิ  เบิกนะ คลองพุน   

14 0002 เด็กหญิงอลิตา  หลีบุตร เทศบาลวดันิโครธาราม   

15 0054 เด็กชายกษิด์ิเดช  น่ิมนวล วดัหานโพธ์ิ   

16 0024 เด็กชายอดิศกัด์ิ  ขวญันา อนุบาลเมืองพทัลุง   

17 0216 เด็กชายจกัรกฤษณ์  รัตนาละออ เทศบาลวดันางลาด   

18 0178 เด็กชายภทัราวธุ ร่วงเหมือน เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

19 0049 เด็กหญิงภาวณีิ  กง้เส้งว ัน่ วดับา้นสวน   

20 0027 เด็กหญิงพนิดา  ไมศรีจนัทร์ อนุบาลเมืองพทัลุง   

21 0093 เด็กชายทรงพล  บุญพา วดัประดู่ทอง   

22 0160 เด็กชายเทพนิวฒัน์ สุขแกว้ บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

23 0029 เด็กชายวชัรินทร์  คชภกัดี วดับา้นสวน   

24 0050 เด็กชายธนวฒัน์  ฟองทอง วดัควนแร่   

25 0229 เด็กชายภานุพงศ ์ เกล้ียงสง วดัพงัก่ิง   

26 0100 เด็กหญิงธวสิรา  นิธะโส เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   



27 0140 เด็กหญิงปิยนุช  ศิริอนนัต ์ วดัควนแร่   

28 0060 เด็กชายปิยวฒัน์  หนูสง วดับา้นสวน   

29 0168 เด็กหญิงศุภชัญา จนัแกว้ วดัเขาแดง   

30 0056 เด็กชายคมกริช  วงษส์วสัด์ิ วดับา้นสวน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม 3 
ล าดบัท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0084 เด็กชายฐาปกรณ์  ค านวย บา้นเตาปูน   

2 0164 เด็กชายคณัฑรัตน์ เก้ือเม่ง อนุบาลพทัลุง   

3 0036 เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร วดัควนแร่   

4 0075 เด็กชายธนาวรรธน์  ไชยรักษ ์ วดับา้นสวน   

5 0155 เด็กหญิงดาญาดา  นาทอง วรีนาทศึกษามูลนิธิ   

6 0218 เด็กหญิงเสาวลกัษณ์  มณีโชติ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

7 0014 เด็กหญิงปิยฉตัร  ขวญันา อนุบาลเมืองพทัลุง   

8 0007 เด็กชายภานุพงศ ์ นวลขวญั วดัท่าส าเภาใต ้   

9 0125 เด็กหญิงกาญจมล  ดว้งเรือง เทศบาลจองถนน   

10 0090 เด็กชายวรวุฒิ  เขียวศิริ วดัท่าส าเภาใต ้   

11 0126 เด็กชายพงศกร นกเส้ง เทศบาลจองถนน   

12 0133 เด็กชายชนาธิป  รักสุวรรณ วรีนาทศึกษามูลนิธิ   

13 0017 เด็กชายยศพล  ด านอ้ย เทศบาลวดันิโครธาราม   

14 0053 เด็กชายสุวภทัร ล่าหมีน วดัประดู่ทอง   

15 0086 เด็กชายปองคุณ  นิลมาก อนุบาลเมืองพทัลุง   

16 0095 เด็กหญิงนรีนาถ  ไชยรักษ ์ วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

17 0069 เด็กชายจกัรินทร์  เก้ือประพนัธ์ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

18 0193 เด็กชายธีรนาถ  โพธ์ิชยั วดัปากประ   

19 0196 เด็กชายณกร  สุวรรณศรี ท่าส าเภาเหนือ   

20 0043 เด็กชายเชษฐา  นุย้มาตร  วดับา้นสวน   

21 0099 เด็กชายอภิวุฒิ  นวลแกว้ เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

22 0197 เด็กชายฉตัรดนยั  อุณะนาม เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

23 0068 เด็กชายชนญัดร  ชยัชาญ วดับา้นสวน   

24 0118 เด็กชายตระการ  คงขาว บา้นเตาปูน   

25 0034 เด็กชายหสัชาติ  เดชนะ วดัควนแร่   

26 0111 เด็กชายนนัทิวรรธน์  ปิณทะโก วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

27 0222 เด็กชายสิทธิพล  เงินทอง บา้นบางพระ   



28 0106 เด็กหญิงวริศรา  รอดคงท่ี   วดับา้นสวน   

29 0146 เด็กชายกนัตพฒัน์  ศรียวง วดัโพธาวาส   

30 0112 เด็กชายชยันนัท ์เรืองเล็ก บา้นวดัควนกุฏ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม 4 
ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0088 เด็กชายวรโชติ  ไวยรัตน์ วดับา้นสวน   

2 0206 เด็กหญิงสุชาวดี  แกว้ประภา เทศบาลวดันิโครธาราม   

3 0104 เด็กชายสิทธิชยั  ดวงจนัทร์ วดัควนแร่   

4 0092 เด็กหญิงณิชาภทัร  ช่วยกลบั วดัควนถบ   

5 0161 เด็กหญิงเสาวลกัษณ์ เทพกาศ วดัควนถบ   

6 0051 เด็กหญิงกฤษกา ฟองทอง วดัควนแร่   

7 0064 เด็กหญิงอรกฤต  จรูญโรจน์ วดับา้นสวน   

8 0022 เด็กชายปัญญา  สวสัด์ิขิง วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

9 0153 เด็กชายองศา  อมแกว้ วดัอมัพวนาราม (มิตรภาพท่ี 89)   

10 0045 เด็กชายกิติศกัด์ิ  กนทะรัตน์ วดัท่าส าเภาใต ้   

11 0219 เด็กหญิงอนญัญา  ชูแกว้ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

12 0151 เด็กชายอนุชา  เอียดสุย บา้นไสถัว่   

13 0031 เด็กหญิงสาวกิา  รัตนรงค ์ เทศบาลวดันิโครธาราม   

14 0123 เด็กหญิงมลฤดี  หนุสง เทศบาลจองถนน   

15 0190 เด็กหญิงศิริวรรณ แกว้ชาย วดัประจิมทิศาราม   

16 0181 เด็กชายปัณณวฒัน์ เพชรจุน บา้นไสถัว่   

17 0097 เด็กหญิงปาริฉตัร  ศรีทองดี วดับา้นสวน   

18 0213 เด็กชายดนยัเทพ  ซา้ยเกลา้ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

19 0198 เด็กชายวรันธร  คงพรหม เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

20 0091 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะแหละ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

21 0137 เด็กชายวฒันศกัด์ิ  แกนสัง เทศบาลวดัภุผาภิมุข   

22 0108 เด็กชายพลนิเวช  สมรักษ ์ วดัประดู่ทอง   

23 0098 เด็กชายณฐัวุฒิ  มหามิตร เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

24 0194 เด็กหญิงชาลิสา  รักจิตร์   วดัเขาแดง   

25 0057 เด็กชายนนัทิพฒัน์ ศรีสงคราม บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

26 0046 เด็กชายธนภทัร หนูสงค ์ เทศบาลวดันิโครธาราม   



27 0055 เด็กชายถิรศกัด์ิ  พรหมสังคหะ วดัประดู่ทอง   

28 0083 เด็กหญิงกาญจนา  วงัช่วย วดัควนแร่   

29 0048 เด็กชายชวภณ ทองจนัทร์ วดัควนถบ   

30 0116 เด็กชายธนัวา  สังขท์อง วดัควนแร่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม 5 
ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 0191 เด็กหญิงณฐัธิดา  ชะเอม วดัควนสามโพธ์ิ   

2 0142 เด็กหญิงกญัญาณฐั  แป้นแกว้ วดัควนแร่   

3 0041 เด็กหญิงกชพรรณ  จนัสีชา วรีนาทศึกษามูลนิธิ   

4 0102 เด็กชายวทิวสั  แดงมาด วดัควนแร่   

5 0165 เด็กหญิงมณฑาทิพย ์ทองไซร้ เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

6 0217 เด็กชายชยณฐั  ค าจนั เรวดีพทัลุง   

7 0228 เด็กชายชวนากร  หนูบูรณ์ วดัวหิารเบิก   

8 0019 เด็กชายกมลฑา  ฮกชะอุ่น บา้นควนกุฎ   

9 0040 เด็กชายวรวชิ  ชูเกตุ วดับา้นสวน   

10 0052 เด็กชายปฏิพล  ดว้งเอียด เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

11 0135 เด็กหญิงศรันยภ์ทัร  เชียงราย วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

12 0214 เด็กหญิงพรปวณ์ี  โรจนรัตน์ อนุบาลพทัลุง   

13 0026 เด็กหญิงตรีวดิา  ทวตีา เทศบาลวดันิโครธาราม   

14 0230 เด็กชายอชิตพล  ขนุอนนัท ์ เรวดีพทัลุง   

15 0037 เด็กหญิงวรรณภา  ทองค า วดัควนถบ   

16 0073 เด็กชายพิทกัษ ์ ทองเท่ียว เทศบาลวดันิโครธาราม   

17 0184 เด็กชายเขมพงศ ์ไชยทองรักษ ์ วดับา้นสวน   

18 0209 เด็กชายภานุวชิญ ์ วทิยารัตน์ เทศบา้นคูหาสวรรค ์   

19 0058 เด็กหญิงพชัราภรณ์ ศศิธร วดับา้นสวน   

20 0085 เด็กหญิงวนิดา  วงคม์ณี บา้นยางขาคีม   

21 0105 เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว วดัควนแร่   

22 0115 เด็กหญิงคนัธารัตน์  แกว้อินทร์ บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

23 0179 เด็กชายคีตกานต ์สิงหวงศ ์ วดับา้นสวน   

24 0192 เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจแดง เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

25 0001 เด็กหญิงศรุตา  สัญญา วดัท่าส าเภาใต ้   

26 0020 เด็กหญิงพินธิดา  ช่วยแกว้ บา้นควนกุฎ   



27 0156 เด็กชายคุณาวธุ  พลายบุญ เทศบาลวดันิโครธาราม   

28 0016 เด็กหญิงสุชาดา  สมเพช็ร์  วดัควนถบ   

29 0220 เด็กชายวรันธร  บุญโยม บูรณะพทัศึกษา   

30 0006 เด็กชายสรวชิญ ์ นะสงค ์ วดัท่าส าเภาใต ้   

31 0187 เด็กหญิงสุชานนัท ์ดีนนุย้ วดัหานโพธ์ิ   

32 0013 เด็กชายธราดล  สงหอ้ง วรีนาทศึกษามูลนิธิ   

33 0028 เด็กหญิงศิริพรชยั สวา่งรัตน์ อนุบาลเมืองพทัลุง   

34 0082 เด็กชายอคัรวนิท ์ มามุ  บา้นเตาปูน   

35 0127 เด็กชายรณพร  ประทุมมณี เทศบาลจองถนน   

36 0147 เด็กชายณฏัฐ์ แกว้สุข วดัโพธาวาส   

37 0023 เด็กชายธีรวฒัน์  ปานสุข อนุบาลเมืองพทัลุง   

38 0038 เด็กชายกนัพพฒัน์ เสถียร วดัควนถบ   

39 0070 เด็กชายอภิรักษ ์ ไชยบุรินทร์ วดับา้นสวน   

40 0089 เด็กหญิงรุ่งธิวา  ขนัทอง วดัควนแร่   

41 0128 เด็กหญิงณฐันิช ณ นคร วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

42 0163 เด็กชายชยัภทัร ไชยทอง เทศบาลวดันิโครธาราม   

43 0044 เด็กชายจารุวฒัน์  กนทะรัตน์ วดัควนถบ   

44 0065 เด็กชายศุภชยั  คงเพชร บา้นทุ่งลาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม 6 
ล าดบั
ท่ี เลขประจ าตวั ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

1 0208 เด็กชายภานุพงศ ์ นิลปักษา เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

2 0032 เด็กหญิงศุภากร พรหมสมบติั บา้นควนกุฎ   

3 0154 เด็กชายจองพล พะสิริ เทศบาลเขาชยัสน   

4 0010 เด็กชายพงศกร  มาเอียด วดัท่าส าเภาใต ้   

5 0011 เด็กชายวชิญาพร  กนันิกา วดัประจิมทิศาราม   

6 0226 เด็กหญิงพฒัน์ญาดา  บุญถาวร บูรณะพทัศึกษา   

7 0202 เด็กชายนิติเวช  บุญยะมาน เทศบาลบา้นคูหาสวรรค์   

8 0223 เด็กหญิงภชัชาภา  แกว้บุญศรี เทศบาลวดัภูผาภิมุข   

9 0025 เด็กหญิงกรณฐัา  จารยปั์ญญา วดัท่าส าเภาใต ้   

10 0103 เด็กชายธีรเมธ  มะลิกนั วดัควนแร่   

11 0170 เด็กชายพรเทพ คงโต บา้นท่าชา้ง   

12 0076 เด็กหญิงพรวไิล  มากสุข บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

13 0119 เด็กชายวลิศ  อินทรนุ่ม วดัโพเด็ด (พุม่พนูพิทยา)   

14 0150 เด็กชายชลธิชญ ์ อินทรสุวรรณ บา้นไสถัว่   

15 0175 เด็กหญิงอาจารี สงขวญั วดัปากประ   

16 0211 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเจริญพงศ ์ รังสฤษฎส์องภาษา   

17 0080 เด็กหญิงณฐัฐินนัท ์ อินนุ่น บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

18 0224 เด็กหญิงภทัริยา  ทองใบ วดัหานโพธ์ิ   

19 0009 เด็กชายณชัพล  บุญจนัทรคง วดัท่าส าเภาใต ้   

20 0042 เด็กหญิงกลัยกร  จนัทร์สิงห์ บา้นควนกุฎ   

21 0063 เด็กชายวรีะพล  จนัทร์แยม้ บา้นทุ่งลาน   

22 0212 เด็กหญิงสุภาสินี  สุขแกว้ บา้นแหลมดิน   

23 0059 เด็กชายกิตตินนัท ์ เก้ือเม่ง วดับา้นสวน   

24 0171 เด็กหญิงกฤติยาณี เกตุชู บา้นไสถัว่   

25 0215 เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง เทศบาลวดันิโครธาราม   

26 0008 เด็กชายณฐัชยั  จนัทร์ทิน วดัท่าส าเภาใต ้   



27 0079 เด็กชายจิรภทัร  เยีย่มศกัด์ิ วดับา้นสวน   

28 0094 เด็กหญิงกุสุมนิภา  แสงแป้น บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

29 0186 เด็กชายคุปภพัสิษฐ ์ไหมสวสัด์ิ วดัอภยาราม   

30 0145 เด็กชายกฤตยชญ ์จนัคง วดัอภยาราม   

31 0188 เด็กชายสืบโชติ  โชติพานิช บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

32 0210 เด็กชายบารมี  หนูสนิท เทศบา้นคูหาสวรรค ์   

33 0121 เด็กชายณฐัวชัร  ฤทธิรงค ์ วดัควนแร่   

34 0162 เด็กหญิงพรรณกาญน์ โสะขาว เทศบาลวดันิโครธาราม   

35 0035 เด็กหญิงณฏัฐธิดา ส่งชยั วดัควนแร่   

36 0018 เด็กชายธราเทพ  บุญโยม วดัควนถบ   

37 0033 เด็กหญิงพิมพล์ภสั  สยามพนัธ์ อนุบาลเมืองพทัลุง   

38 0004 เด็กหญิงกนิษฐา  ดิษน่ิม วดัท่าส าเภาใต ้   

39 0047 เด็กชายอาสา  หนูสงค ์ เทศบาลวดันิโครธาราม   

40 0066 เด็กหญิงพิชญสิ์นี  ทองปาน อนุบาลพทัลุง   

41 0225 เด็กหญิงณฎัฐภทัร  ถึงมุสิก บา้นทุ่งลาน   

42 0081 เด็กหญิงมะลิวลัย ์ จนัทร์ทอง บา้นเตาปูน   

43 0143 เด็กหญิงพิมพช์นก  หวานนุย้ วดัควนแร่   

44 0012 เด็กชายธนธร นวนมุสิด วดัท่าส าเภาใต ้   

45 0074 เด็กหญิงปวริศา  วจิิตรจินดา บา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์   

 


