
 
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2563 
……………………………….. 

 

 ตามที่ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2563  เมื่อวันที่ 
3-12  พฤษภาคม  2563  ไปแล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ  ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ  และให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้  
1. การมอบตัว 
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
- วันที่  8  มิถุนายน  2563  
    รับมอบตัวนักเรียน หอง  ม.1/1  และ  ม.1/2  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.  
- วันที่  9  มิถุนายน  2563   
รับมอบตัวนักเรียน หอง  ม.1/3,  ม.1/4  และ  ม.1/5  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.  
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
- วันที่  10  มิถุนายน  2563 รับมอบตัวนักเรียน หอง  ม.4/1  และ  ม.4/2  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.  
  2. หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัว  ประกอบดวย  
    1. ใบสมัคร (โรงเรียนพิมพ์ให้)  โดยให้นักเรียนน ารูปถาย  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูปมาติดในใบสมัคร 
    2. เอกสารผลการเรียนที่แสดงวาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  (ถ่ายส าเนา 1 ชุด) 
    3. บัตรประชาชนของนักเรียน  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  
    4. ส าเนาทะเบียนบานของนักเรียน  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  
    5. คาใชจายในวันมอบตัวนักเรียน  จ านวน  1,300  บาท  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2563 
 

 

(นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
หมายเหตุ  ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด 
      ของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID -19) 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/1 โรงเรียนก้างปลาวทิยาคม อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขที ่   ชื่อ สกุล เลขที่สมัคร หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง กัญชนก ใยทอง 11     

2 เด็กหญิง กิตติยากร จันทร์สุข 57     

3 เด็กหญิง ขวัญจริา จันทร์แก้ว 159     

4 เด็กชาย ชนันธร นาคแก้ว 107     

5 เด็กหญิง ชาคริยา ทองสนีวล 58     

6 เด็กหญิง ญาณิศา เพชรสเีงิน 165     

7 เด็กหญิง ณัฐชยา ก าเนิดไทย 170     

8 เด็กหญิง ณัฐณิชา แสวงโลก 43     

9 เด็กชาย ณัฐภัทร หนูรอด 215     

10 เด็กหญิง ณัฐภัสสร งามประดิษฐ ์ 12     

11 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ ทองสงโสม 211     

12 เด็กหญิง ทิพวรรณ ใจสุวรรณ ์ 55     

13 เด็กชาย ธนพัฒน ์ บุญยัง 144     

14 เด็กชาย ธนาดุล กลีบแก้ว 155     

15 เด็กหญิง ธันยพร รัตตโน 6     

16 เด็กชาย ธีรภัทร สิขิวัฒน ์ 146     

17 เด็กชาย นิติภูม ิ คันธรกัษา 48     

18 เด็กหญิง ปาณิศา กลีบแก้ว 122     

19 เด็กหญิง ปุณยาพร เเกว้ศรีสขุ 204     

20 เด็กชาย พัสกร อ่อนศร ี 40     

21 เด็กชาย พิทยุตม ์ สุวรรณทนิ 110     

22 เด็กชาย พีรภัทร บุญขวัญ 105     

23 เด็กหญิง เพชรลดา กล้าปราบโจร 187     

24 เด็กหญิง เพชรลนิดา มะลิคุณ 132     

25 เด็กหญิง ภณิดา จันทร์เมืองไทย 191     

26 เด็กหญิง ภูริตา คชนาเคนทร ์ 27     

27 เด็กชาย มรุเดช นันตมาศ 13     

28 เด็กหญิง ยุพเรศ อักษรน า 172     

29 เด็กชาย รัชชานนท ์ คชนาเคนทร ์ 2     

30 เด็กหญิง รัตนาภรณ ์ รัตนพนัธ ์ 133     

31 เด็กหญิง วรรณภร ขวัญครี ี 134     

32 เด็กชาย วันใหม ่ หอมเกต ุ 118     

33 เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร์เมืองไทย 135     

34 เด็กหญิง ศิริรัตน ์ แก้วน า 84     

35 เด็กหญิง ศิริวรรณ ชูประดิษฐ ์ 115     

36 เด็กหญิง สิรินทรา ตั้งไล ่ 188     

37 เด็กหญิง สิริวิภา ศรีนอง 26     

38 เด็กชาย สุธิชัย ช่วยบ ารุง 33     

39 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ คงทองค า 3     

40 เด็กหญิง สุรัตนา รักหอม 203     

41 เด็กชาย โสภณ มัคจิตร 90     

42 เด็กหญิง อรปรียา บุญช่วย 53     

43 เด็กหญิง อัญชลกิา จันหน ู 83     

 
    

 
 

    
 



 
รายชื่อนกัเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1/2 โรงเรียนก้างปลาวทิยาคม อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

เลขที ่   ชื่อ สกุล เลขที่สมัคร หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง กนกวรรณ อิงสุข 94     

2 เด็กหญิง กศิริญ สังข์ทอง 96     

3 เด็กชาย กิตตกิร เกตแุกว้ 176     

4 เด็กชาย คฑายุทธ์ ตะวัน 41     

5 เด็กชาย จิรเมธ เสณ ี 169     

6 เด็กหญิง จุฬารัตน ์ ทันเพือ่น 21     

7 เด็กชาย ฐิติพงศ์ พูนประสทิธิ ์ 193     

8 เด็กหญิง ฐิติรัตน ์ แสงจันทรแ์ก้ว 161     

9 เด็กหญิง ณัฐชา ชูรัก 149     

10 เด็กหญิง ณัฐญิชา ด้วงช่วย 31     

11 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พูนประสทิธิ ์ 192     

12 เด็กหญิง ณัฐวศา บุญชู 45     

13 เด็กชาย ธนกติต ์ มณีโชต ิ 25     

14 เด็กชาย ธนวัฒน ์ สุขแต้ม 168     

15 เด็กชาย ธีรพัฒน ์ แก้วสีด่วง 36     

16 เด็กชาย นฤเบศ ฤทธิม์าก 154     

17 เด็กชาย ปรมัต ิ อักษร 140     

18 เด็กชาย ปรเมษฐ ์ ทองเนือ้เก้า 152     

19 เด็กหญิง ปัทมา สุกเเดง 7     

20 เด็กหญิง ปาณิศา แก้วบ้านดอน 14     

21 เด็กชาย ปิยพัทธ์ ทิพย์สุขุม 173     

22 เด็กหญิง ภัทรวด ี ดิเส็ม 4     

23 เด็กชาย ภูธเณศวร ์ มัคจิตร 103     

24 เด็กหญิง มานิตา จริตงาม 29     

25 เด็กชาย รณวีร ์ กิจงาม 49     

26 เด็กชาย รัชชานนท ์ คงทองค า 8     

27 เด็กหญิง ฤทัยรัตน ์ ชูช่วย 106     

28 เด็กหญิง ลักษณารีย์ รักษาพล 5     

29 เด็กหญิง ลัทธวรรณ จันทร์เจือแกว้ 35     

30 เด็กชาย วรวลญัช ์ พูนเกิด 199     

31 เด็กชาย วิชญะ จริตงาม 112     

32 เด็กชาย วีรพัฒน ์ ไชยชนะ 186     

33 เด็กชาย วีรภัทร ราชพล 76     

34 เด็กหญิง ศรุตยา คชรัตน ์ 37     

35 เด็กหญิง ศรุตา ไข่นุ่น 19     

36 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ เกตุพเนนิ 178     

37 เด็กหญิง สิริวิมล รักษาสัตย์ 153     

38 เด็กหญิง สุวรรวิสาข ์ ศรีเพ็ง 194     

39 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ แก้วประเสริฐ 131     

40 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ แซ่เขา 197     

41 เด็กชาย อชิระ เกือ้กูล 180     

42 เด็กชาย อดิเทพ แสงเงิน 181     

43 เด็กชาย อภิสิทธิ ์ มะดวง 162     

 
    

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/3 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขที ่   ชื่อ สกุล เลขที่สมัคร หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง กนกวรรณ นิทธบาล 99     

2 เด็กหญิง กฤตพร อร่ามโชต ิ 150     

3 เด็กหญิง กัณฐกิา หนูน้อย 62     

4 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ ชอบท ากิจ 52     

5 เด็กชาย คเณศวร ศรีเมอืง 70     

6 เด็กชาย จักรพงศ ์ ลิ้มมธรุจันทร ์ 17     

7 เด็กหญิง ชุติกาญจน ์ ชอบท ากิจ 143     

8 เด็กหญิง ญาณิศา เจนกิจ 119     

9 เด็กหญิง ณัฐชยา หอมเกต ุ 166     

10 เด็กหญิง ณัฐชลนิ แสงจันทรแ์ก้ว 73     

11 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์ แก้วจุลพันธ ์ 98     

12 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ บุญฤทธิ ์ 127     

13 เด็กหญิง ณิชา หอมเกต ุ 151     

14 เด็กชาย ทินภทัร แขกทอง 174     

15 เด็กชาย ธนกร สายทอง 51     

16 เด็กชาย ธนกฤต ทองแป้น 91     

17 เด็กชาย ธนพนธ ์ ชูช่วย 113     

18 เด็กชาย ธนพล ข าประดิษฐ 200     

19 เด็กชาย ธนภัทร ์ กลิ่นพงค์ 109     

20 เด็กหญิง ธาราทิพย์ สมบูรณ์มนต ์ 68     

21 เด็กชาย นราวิชญ ์ คชวรรณ ์ 208     

22 เด็กชาย นริศ มากนวล 179     

23 เด็กชาย ปฏิวัติ ทองพริก 82     

24 เด็กชาย ปรีชา จริตงาม 1     

25 เด็กหญิง ปาริชาต ิ เพชรอาวุธ 65     

26 เด็กชาย พงศธร ใจกระจ่าง 171     

27 เด็กหญิง พัชราวด ี นุ่นสุวรรณ 81     

28 เด็กชาย พีรพัฒน ์ คันธรกัษา 34     

29 เด็กหญิง แพรทิพย์ โสนาพูน 160     

30 เด็กชาย วริทธิ ์ อรัญฤทธิ ์ 50     

31 เด็กหญิง ศตพร เอกวัฒน ์ 28     

32 เด็กหญิง ศรัญญา สุทธานนิทร ์ 212     

33 เด็กชาย ศิวกร มั่นโพธิ ์ 121     

34 เด็กหญิง ศิวัชญา ทองประดับ 185     

35 เด็กชาย ศิวา แก้วเกือ้ 184     

36 เด็กชาย ศุกลวัฒน ์ นวลสุข 108     

37 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย มีเป้า 104     

38 เด็กชาย เสฏฐวฒุ ิ ลักษณะวมิล 87     

39 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย รักมัน่คง 72     

40 เด็กหญิง อรด ี สโมสร 20     

41 เด็กชาย อัครวัฒน ์ พลบ ารุง 210     

42 เด็กหญิง อัญชิสา ประพฤติชอบ 85     

43 เด็กชาย อุดมชล ประพฤติชอบ 77     

 
    

 
 

    
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขที ่   ชื่อ สกุล เลขที่สมัคร หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กนกพล อิงสุข 202     

2 เด็กหญิง กฤตพร พุ่มชัย 125     

3 เด็กชาย กฤติภณ จิรมณมีัย 182     

4 เด็กหญิง กันตพร ชัยยัง 80     

5 เด็กชาย กันตพิชญ ์ เพ็ชรสี่หมืน่ 39     

6 เด็กชาย คุณากร พูลสวัสดิ ์ 89     

7 เด็กหญิง จารุวรรณ รักเสมอ 63     

8 เด็กชาย จิรเมธ รักษ์ยศ 60     

9 เด็กหญิง จุฑาวด ี แก้วประเสริฐ 124     

10 เด็กหญิง ชลิตวรรณ ครุฑคาบแก้ว 214     

11 เด็กชาย ชาญณรงค ์ แพรกเมอืง 142     

12 เด็กหญิง ญานิสา ชูกลิ่น 141     

13 เด็กชาย ฐาปกรณ ์ สุวรรณสุทธิ ์ 42     

14 เด็กชาย ณฐนนท ์ ธารเนตร 95     

15 เด็กหญิง ณัฐชรกิา อินทนุพัฒน ์ 117     

16 เด็กชาย ณัฐพล รัตนบุร ี 46     

17 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ แก้วจุลพันธ ์ 100     

18 เด็กชาย เดชดนัย วงศ์ทอง 177     

19 เด็กหญิง ธยานี เพชรพวง 128     

20 เด็กชาย ธีรภัทร นันทะภ ู 196     

21 เด็กชาย นพรัตน ์ สุวรรณมาศ 23     

22 เด็กหญิง นลิณทิพย์ ทองผุด 71     

23 เด็กชาย นันธวุฒ ิ รักษาแก้ว 148     

24 เด็กหญิง นิชาภัทร จินดาพงศ์ 93     

25 เด็กชาย ปภัชศร์กร พลูสวัสดิ ์ 213     

26 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ ์ ธารเนตร 130     

27 เด็กหญิง พลอยนภัส ปานมาก 66     

28 เด็กชาย พันธนิช แทน่ทอง 190     

29 เด็กชาย พีรพัฒน ์ มณีฉาย 123     

30 เด็กหญิง ภัทรธดิา ตั้นซ้วน 15     

31 เด็กหญิง ภัทริยา นวลจนัทร ์ 79     

32 เด็กหญิง ภัศรา คงทองค า 10     

33 เด็กชาย ลัทธพล พรมไส 61     

34 เด็กชาย วงศกร สมมาต 59     

35 เด็กหญิง วิสสุตา ปานเมอืง 129     

36 เด็กชาย ศรวัส หะจิ 54     

37 เด็กชาย ศิฐากร ร าเทียมเมฆ 139     

38 เด็กชาย ศิวฤทธ ิ สุวรรณรัตน ์ 137     

39 เด็กหญิง สุทธิดา หมุดจิตร ์ 16     

40 เด็กชาย อมรเทว ี ทิพย์จักษุ 157     

41 เด็กหญิง อะลิสา ไชยยุทธ 9     

42 เด็กหญิง อัญชิษฐา คงทองแกว้ 164     

43 เด็กชาย อิทธิพล พันธฤทธิ ์ 22     

      



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขที ่   ชื่อ สกุล เลขที่สมัคร หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กฤติพงศ ์ ไชยสุวรรณ 156     

2 เด็กหญิง กัณติชา ศรีสวัสดิ ์ 75     

3 เด็กชาย กิตติพล ทองสว่าง 44     

4 เด็กชาย คฑาวุฒิ มะลิทอง 102     

5 เด็กหญิง ครีฐ์ชาญา เกตเุเก้ว 64     

6 เด็กหญิง จิรารตัน ์ บัวเมือง 97     

7 เด็กหญิง ชนกานต ์ รัตนคช 183     

8 เด็กหญิง ชนัญธดิา หนูชัยเเก้ว 47     

9 เด็กชาย ชนาธิป บุญชาต ิ 38     

10 เด็กชาย ชยธร สิทธิสถติย์ 138     

11 เด็กชาย ณัฐจกัร บุญเเสน 195     

12 เด็กชาย ณัฐดนัย อินทรศร 56     

13 เด็กชาย ณัฐธิดา  จุรุบุษย์ 207     

14 เด็กชาย ธนกร รักษ์จนัทร ์ 92     

15 เด็กชาย ธนกฤต ช่วยนวล 145     

16 เด็กหญิง ธนวด ี สินด า 198     

17 เด็กชาย ธนาดล พรหมวันรัตน ์ 69     

18 เด็กหญิง ธันย์ชนก อักษร 126     

19 เด็กชาย นิติภูม ิ อินทรสุวรรณ 101     

20 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทองขาว 201     

21 เด็กหญิง ปัญชิกา ทองแกมนาค 111     

22 เด็กชาย ปิยะวัฒน ์ ทองศรีนุน่ 120     

23 เด็กชาย พัชรพล ทิณวงศ ์ 206     

24 เด็กหญิง พิมพิสา จันหวาน 30     

25 เด็กหญิง พิริยาธร บุญเหมือน 74     

26 เด็กหญิง พีรดา ณ สุข 24     

27 เด็กชาย พีรพล ปิยะพิพัฒน์ 209     

28 เด็กหญิง พีรภัทร หนูม ี 67     

29 เด็กหญิง ภัสสร รักกมล 175     

30 เด็กชาย ภาสกร ทองศรีนุช 205     

31 เด็กหญิง มนัสนนัท ์ สงแสง 136     

32 เด็กชาย วงศกร จินดาพงศ์ 114     

33 เด็กหญิง วรัชยา จินดาพงศ์ 32     

34 เด็กชาย วริทธิ์ธร รักษานาค 167     

35 เด็กหญิง สมิตา ภักด ี 147     

36 เด็กชาย สรรเพชญ สวนศร ี 189     

37 เด็กชาย สิรภพ แซ่ตัน 78     

38 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีจันทร ์ 18     

39 เด็กหญิง สุวพัชร แซ่ไล่ 86     

40 เด็กชาย อนรุักษ์ เกิดเกลี้ยง 88     

41 เด็กชาย อภิรกัษ์ มะดวง 163     

42 เด็กชาย อัชชานนท ์ ธารเนตร 158     

43 เด็กชาย อิทธิพงศ ์ อินทรสุวรรณ 116     
 
 



รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขท่ี   ช่ือ สกลุ เลขท่ีสมคัร หมายเหต ุ

1 นางสาว รตันช์นก สียกเอง้ 6     

2 นางสาว ปวีณธิ์ดา รกัแกว้ 12     

3 นางสาว อภิชญา หอมละเอียด 14     

4 นางสาว สลิลทิพย ์ แซเ่ขา 16     

5 เด็กหญิง ภทัราวดี ประพฤติชอบ 18     

6 นางสาว กญัญารตัน ์ รกัษาแกว้ 19     

7 นางสาว ชติุกาญจน ์ จลุเรือง 21     
8 นางสาว ชนิฎาพร เย็นสขุ 24     

9 นางสาว กญัจนพร ภกัดี 25     

10 นางสาว เพชรลดา ชศูรี 26     

11 นางสาว อรอมุา นมจนัทร ์ 27     

12 นางสาว พนิดา เกตเุเกว้ 28     

13 นางสาว ศศิกานต ์ ทรงสง่า 29     
14 นางสาว วิภาวลัย ์ เกือ้กลู 30     

15 นางสาว เกวลิน ไอยราคม 31     

16 นางสาว พชัราภรณ ์ ชยัทอง 32     
17 นาย ยศภทัร เกตแุกว้ 33     

18 นางสาว ปิโยรส บญุศรี 35     

19 นางสาว กลัยารตัน ์ คชนาเคณทร ์ 36     
20 นางสาว บณัฑิตา เทพราช 37     

21 นางสาว ณฐัทิชา ราชรกัษ์ 38     

22 นางสาว วริศรา หอมเกต ุ 39     

23 นางสาว ปวีณธิ์ดา จนัทรท์อง 41     
24 เด็กชาย ธนภทัร พงัเเพร่ 43     

25 เด็กชาย ณฏักิตติ์ ขาวนวล 45     

26 นางสาว รสิตา ใจกระจ่าง 46     
27 นางสาว ชนมนิ์ภา มีธรณี 48     

28 นาย เตชิษฐ์ ชจูนัทร ์ 49     

29 นาย ยงยศ ทองสง่โสม 54     
30 นางสาว บณุยานชุ คงหอม 59     

31 นาย สราวฒุิ แดงไพบลูย ์ 62     

32 นาย นนัทวฒัน ์ กองแกว้ 74     

33 นาย ภคัพล ระวงัสขุ 80     

34 นางสาว ปาณิศา หนใูนน า้ 42     

35 นางสาว กลัยกร คชนาเคนทร ์ 1     

36 นาย พีรพฒัน ์ คลา้ยช่วย 7     

37 นางสาว แพรพิไล ชายเขา 20   

38 นางสาว ภสัวรรณ ขมุนาค 57     

39 นางสาว ณชัชา แสงเงิน 65     
40 นางสาว ฐิตาภา สขุอนนัต ์ 71     

41 นางสาว ณฐัณิชา จาภยัวงั 77     

42 นางสาว นริศา เดชาฐาน 3     
43 นางสาว กรกนก โกติกลุ 11     

44 นางสาว วิมลสิริ เทพญา 66     

 
 
 



รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4/2 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขท่ี   ช่ือ สกลุ เลขท่ีสมคัร หมายเหต ุ

1 นางสาว จิตฤดี ไกรนรา 34     

2 นางสาว ปริญากร เก่ียวมา่น 4     

3 นางสาว นภสร หนเูนือ้ 8     

4 นางสาว อรอมุา คงทองค า 10     

5 นางสาว ปาริชาติ เนียมไทย 13     

6 นางสาว สริดา ขาวนวล 15     

7 เด็กชาย ศภุชยั ร  าเทียมเมฆ 44     
8 นาย ปณุยธร แซต่นั 50     

9 เด็กชาย ณฐัพล ไหมละเอียด 51     

10 นาย อริยวิชญ ์ สีสวา่ง 58     

11 นาย นนทนนัท ์ ใจกระจ่าง 60     

12 นาย ธนากร มว่งแคลว้ 64     

13 นาย วชัรายทุธ มะลิทอง 68     
14 นาย ธนาวฒุิ ไชยศร 69     

15 นางสาว นฎัฐา ชชู่วย 70     

16 นางสาว นริศรา ชกูรณ ์ 72   
17 เด็กชาย ดลภาค เมืองทรพัย ์ 73     

18 นาย ธนากร จนัทรค์อ้ม 75     

19 นาย ณฐันนท ์ บตุรปัญญา 76     
20 นาย คฑาทอง ทองน า้แกว้ 83     

21 นางสาว จีรนนัท ์ เกิดขมุทอง 40     

22 นางสาว ชติุมา รอดประดิษฐ์ 67     

23 นางสาว กนกพร จอนเจิดสนิ 55     
24 นางสาว ผกามาศ เรืองทอง 82     

25 นาย ภสักร หวานสนิท 56     

26 เด็กหญิง อรทยั งามอยู ่ 23     
27 นางสาว วรรณพร ศรีสขุใส 63     

28 นางสาว สลิลทิพย ์ ทองสีนวล 2     

29 นางสาว กลุณฐั บญุปราบ 5     
30 นาย นวพล ฤทธ์ิมาก 9     

31 นางสาว ปนดัดา โพธาราม 17     

32 เด็กชาย สรุารกัษ์ คงสทุธ์ิ 61     

33 นางสาว จิรารตัน ์ รกัถ่ิน 79     

34 นางสาว เมยญ์าวี แกว้รตัน ์ 52     

35 เด็กหญิง วาสนา อาแซ 22     

36 นาย ยทุธจกัร สิงหพนัธ ์ 81     

37 นางสาว กนัติชา คชรตัน ์ 47     

38 นางสาว พิชชาพร รกัษศ์รีทอง 84     

39 นางสาว อมุาพร ไชยพิเดช 53     

 


