


ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

1 11001 เด็กชายภูริทัต  แป้นนรินทร์ ขนงพระใต้
2 11002 เด็กชายธรีดนย์  ศิวไิล วฒันวทิยา
3 11003 เด็กชายสนธกิาญจน์  สนธกิาร บ้านหนองขวางวทิยา
4 11004 เด็กหญิงธญัพิชชา  เทศสูงเนิน ประชานุสรณ์
5 11005 เด็กชายแสงอรุณ  ป๊อกแจ้ ประชานุสรณ์
6 11006 เด็กชายศิริโชค  ศรีจันทุม บุญเจริญวทิยา
7 11007 เด็กหญิงอินทิพร  เสียจันทึก สัญลักษณ์วทิยา
8 11008 เด็กหญิงเจนนี่  มีลเลอร์ รุ่งอรุณวทิยา
9 11009 เด็กหญิงณัฐนิช  ลาวลัย์ อมรศิลป์
10 11010 เด็กหญิงกมลฉัตร  ธปูหอม ขนงพระใต้
11 11011 เด็กชายวรีะเทพ  คล้ายกรุต บ้านนา(ประสิทธิ์วทิยา)
12 11012 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิวะราพงศ์ สกุลศึกษา
13 11013 เด็กหญิงสุวนันท์  ชัยเจริญ กีรติศึกษา
14 11014 เด็กชายกิตติศักด์ิ  ไสยมานนท์ บ้านหนองโดน
15 11015 เด็กชายวรีภัทร  จันทคาม รุ่งอรุณวทิยา
16 11016 เด็กหญิงวนัวสิา  ศรีนามบุรี ขนงพระใต้
17 11017 เด็กชายสุภากร  อ่อนศรี บ้านหนองสาหร่าย
18 11018 เด็กชายภาณุพงศ์  โสทัพ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
19 11019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วนัทอง บุญเจริญวทิยา
20 11020 เด็กหญิงณัฐวรี  ทองศิริ บุญเจริญวทิยา
21 11021 เด็กชายรชต  โนนโพธิ์ บ้านหนองสาหร่าย
22 11022 เด็กหญิงนภัสสร  ปริกกระโทก บ้านหนองสาหร่าย
23 11023 เด็กชายณฐพร  เฟือ่งกล่ิน รุ่งอรุณวทิยา
24 11024 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยแสง รุ่งอรุณวทิยา
25 11025 เด็กชายสุทธรัิกษ์  นพคุณ บุญเจริญวทิยา
26 11026 เด็กชายดณุพร  ช่างเกวยีน บ้านล าทองหลาง
27 11027 เด็กหญิงชนิดา  เปล่งปล่ัง กีรติศึกษา
28 11028 เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร บุญเจริญวยิา
29 11029 เด็กหญิงเขมวกิา  ปาระชาติ แสงสุริยาวทิยา
30 11030 เด็กชายพงศธร  เพ็ชรร่วงมีค่า บุญเจริญวทิยา
31 11031 เด็กชายณฐกร  เฟือ่งกล่ิน รุ่งอรุณวทิยา
32 11032 เด็กชายธนโชติ  ทองโสดา ประชานุสรณ์
33 11033 เด็กชายธงไชย  พลศักด์ิ บ้านปากช่องคุรุสามัคคี(1)
34 11034 เด็กชายวายุ  ภูต่ระกูล แสงสุริยา
35 11035 เด็กหญิงชลณิชา  ธปูสาลี บ้านหนองสาหร่าย
36 11036 เด็กชายธรีเทพ  ล้ิมธนปัญญาภรณ์ บุญเจริญวทิยา
37 11037 เด็กหญิงธนัญชนก  บรรลือ รุ่งอรุณวทิยา
38 11038 เด็กชายธรีคม  บุญจง มารดาดรุณีรักษ์
39 11039 เด็กชายธนพัทธ ์ มิ่งขวญั บ้านหนองขวางวทิยา
40 11040 เด็กชายณัฐพล  ลอยเกตุ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)

บัญชรีายชือ่นักเรียนสมคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 641
โรงเรียนปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

41 11041 เด็กชายจาตุรนต์  ลายขุนทด บุญเจริญวทิยา
42 11042 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุวรรณทาน ถนอมศิษย์วทิยา
43 11043 เด็กหญิงสุชานาถ  เสริมศักด์ิศรี รุ่งอรุณวทิยา
44 11044 เด็กหญิงณิชาภา  ชุ่มขุนทด รุ่งอรุณวทิยา
45 11045 เด็กหญิงเขมจิรา  วเิชียรเทียบ รุ่งอรุณวทิยา
46 11046 เด็กชายพงศธร  มีผูก บ้านหนองสาหร่าย
47 11047 เด็กชายนาวนิ  วงค์ฮาด บุญเจริญวทิยา
48 11048 เด็กหญิงสุวรรณา  แก่นบ ารุง บุญเจริญวทิยา
49 11049 เด็กหญิงกลแก้ว  แสงอาจหาญ พฤกษาวทิยา
50 11050 เด็กชายนิติภูมิ  สวสัดี บ้านหนองสาหร่าย
51 11051 เด็กชายนนทพัทธ ์ นาคดี พฤกษาวทิยา
52 11052 เด็กชายนิติธร  ชมศรี รุ่งอรุณวทิยา
53 11053 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นิลสุวรรณ บ้านหนองสาหร่าย
54 11054 เด็กหญิงอลิสา  ชุมพงศ์ สัญลักษณ์วทิยา
55 11055 เด็กหญิงพิมธดิา  มีมา พฤกษาวทิยา
56 11056 เด็กหญิงพัชราภา  ชาวโพธิ์สระ สัญลักษณ์วทิยา
57 11057 เด็กหญิงสุรางคณา  ค าสมศรี บ้านหนองสาหร่าย
58 11058 เด็กหญิงพรรณธพิา  พรประทุม บุญเจริญวทิยา
59 11059 เด็กหญิงณัฐณิชา  วชิชาธรตระกุูล รุ่งอรุณวทิยา
60 11060 เด็กหญิงอารยา  เวยีงชัย ประชานุสรณ์
61 11061 เด็กชายดรัณภพ  โนนสันเทียะ บุญเจริญวทิยา
62 11062 เด็กหญิงวริาสิณี  บุบผา รุ่งอรุณวทิยา
63 11063 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ล้ิมอ าไพมงคล รุ่งอรุณวทิยา
64 11064 เด็กชายปณิธ ิ ธนอวน บุญเจริญวทิยา
65 11065 เด็กหญิงสโรชา  สุขเกษม รุ่งอรุณวทิยา
66 11066 เด็กหญิงธญัญารัตน์  สุขขีทรง ประชานุสรณ์
67 11067 เด็กหญิงคัมภรีพรรณ  ภูสมปอง บุญเจริญวทิยา
68 11068 เด็กชายณัฏฐว ี ด้วงสูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
69 11069 เด็กหญิงณกมล  หม้อนนทา กีรติศึกษา
70 11070 เด็กชายณัฐนันท์  ภาคย์กระโทก บ้านหนองสาหร่าย
71 11071 เด็กชายธฤต  ใกล้โพธิ์ รุ่งอรุณวทิยา
72 11072 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชาญนอก เรืองศรีวทิยา
73 11073 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขมาก กีรติศึกษา
74 11074 เด็กชายณภัทร  แก้วศรี พฤกษาวทิยา
75 11075 เด็กชายสิทธพิล  ผาสุขภักตร์ แสงสุริยาวทิยา
76 11076 เด็กชายยงศิลป์  ธรรมสิทธิ์ บุญเจริญวทิยา
77 11077 เด็กหญิงสุภัสสร  โหจันทึก สายสัมพันธ์
78 11078 เด็กหญิงอารยา  แก่งนอก บ้านหนองสาหร่าย
79 11079 เด็กหญิงจริญา  สวสัด์ิช่วย เทศบาล๒(บ้านหนองกะจะ)
80 11080 เด็กชายธรรมสรณ์  แก้วเกตุ แสงสุริยาวทิยา

บัญชรีายชือ่นักเรียนสมคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 642    
โรงเรียนปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

81 11081 เด็กหญิงสุพัชชา  กิติมูล วฒันวทิยา
82 11082 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภุมมา ถนอมศิษย์วทิยา
83 11083 เด็กชายกฤษฎา  ปางพุฒิพงษ์ อนุบาลด่านช้าง
84 11084 เด็กชายอภิวฒัน์  สถาจิตร บ้านหนองสาหร่าย
85 11085 เด็กหญิงมลธญิา  ภาคสุโพธิ์ รุ่งอรุณวทิยา
86 11086 เด็กหญิงนุชนภา  นิลรักษ์ บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
87 11087 เด็กหญิงจิระปรียา  แซ่วอ่ง บุญเจริญวทิยา
88 11088 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพล บุญเจริญวทิยา
89 11089 เด็กหญิงกิติมา  สีชมภู บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
90 11090 เด็กหญิงชนาภา  มะลัยขวญั บ้านหนองสาหร่าย
91 11091 เด็กชายรังสิมันต์  โคมทอง บ้านหนองสาหร่าย
92 11092 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนสุวรรณ์ บุญเจริญวทิยา
93 11093 เด็กหญิงจรรยาพร  พรหมพันธุ์ใจ บุญเจริญวทิยา
94 11094 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรศรี กีรติศึกษา
95 11095 เด็กชายธนัช  หอมสุด เทศบาลต าบลบางกะดี
96 11096 เด็กชายนวพล  เกิดผล เทศบาลหินกอง
97 11097 เด็กชายสธารชัย  สุขจันทึก รุ่งอรุณวทิยา
98 11098 เด็กชายเดชาธร  บุญเจริญ แสงสุริยาวทิยา
99 11099 เด็กชายภัทรกร  สาระกูล บุญเจริญวทิยา
100 11100 เด็กหญิงพัชชรพร  ทวชีัยอรุณรับ บุญเจริญวทิยา
101 11101 เด็กชายจักรพันธ ์ ขวญัคุ้ม บ้านหนองสาหร่าย
102 11102 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  อุตสาหะ วดัหนองโพธิ์
103 11103 เด็กชายภาคิณ  วงัยิฉิม บ้านหนองกะทุม่
104 11104 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีชาพิพัฒน์ บุญเจริญวทิยา
105 11105 เด็กชายกิตติพัฒน์  บรรลือ วดับันไดม้า
106 11106 เด็กชายพุฒิภัทร  บัวชาบาล สายสัมพันธ์
107 11107 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทร์น้อย สัญลักษณ์วทิยา
108 11108 เด็กหญิงกชกร  ตระกูลเลิศชัย รุ่งอรุณวทิยา
109 11109 เด็กชายภูมริน  เจริญทรัพย์ สัญลักษณ์วทิยา
110 11110 เด็กชายธรีภัทร์  เสนากรุง บ้านโป่งตาลอง
111 11111 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับทิมไสย์ บ้านหนองไข่น้ า(ล าพญากลาง)
112 11112 เด็กหญิงรุ่งมณีรัตน์  เบือนขุนทด บ้านหนองตาแก้ว
113 11113 เด็กหญิงสุพัสตรา  แสงมณี บ้านหนองสาหร่าย
114 11114 เด็กหญิงจณิสตา  นพรัตน์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
115 11115 เด็กหญิงวชิญาดา  สังขะวฒันะ บุญเจริญวทิยา
116 11116 เด็กหญิงโยษิกา  รอดด ารงค์ ถนอมศิษย์วทิยา
117 11117 เด็กหญิงศศิประภา  เชื้อหงษ์ ถนอมศิษย์วทิยา
118 11118 เด็กหญิงอักษราภัค  บุญทัน วฒันวทิยา
119 11119 เด็กชายประสิทธชิัย  รักแพทย์ แสงสุริยาวทิยา
120 11120 เด็กชายญาณวฒิุ  โตค า ประชานุสรณ์

บัญชรีายชือ่นักเรียนสมคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 643     
โรงเรียนปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

121 11121 เด็กหญิงฉัตรปวณ์ี  ศรีคัทธะนาม สัญลักษณ์วทิยา
122 11122 เด็กหญิงปุณยภา  กิจจานนท์ วดับันไดม้า
123 11123 เด็กหญิงนงนภัส  ขันทะเสน รุ่งอรุณวทิยา
124 11124 เด็กชายเทพทัต  ธรณ์ธนัน บุญเจริญวทิยา
125 11125 เด็กหญิงญาดาพร  เหล็กค า บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
126 11126 เด็กชายพัชรพล  จังพนาสิน รุ่งอรุณวทิยา
127 11127 เด็กชายรหัท  อยู่ทวี แสงสุริยาวทิยา
128 11128 เด็กหญิงสุภิชญา  ปิยะมาสิกุล รุ่งอรุณวทิยา
129 11129 เด็กชายจิรายุส  หวงัแววกลาง วฒันวทิยา
130 11130 เด็กหญิงพรรณพนัช  จงกลกลาง บุญเจริญวทิยา
131 11131 เด็กหญิงอินทิมา  เปิดช่อง เรืองศรีวทิยา
132 11132 เด็กหญิงคัมภิราภา  ค าภิมูล บ้านหนองสาหร่าย
133 11133 เด็กหญิงเบญจรัตน์  นวลจังหรีด วฒันวทิยา
134 11134 เด็กหญิงรุจิรัตน์ดา  งามสิริศักด์ิ เรืองศรีวทิยา
135 11135 เด็กหญิงมัณฑนา  มีมาก จ ารัสวทิยา
136 11136 เด็กชายณัฐวฒัน์  อาจหาญ บ้านหนองสาหร่าย
137 11137 เด็กหญิงพรรณธวิา  เรือนใหม่ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
138 11138 เด็กหญิงกนกพร  สุภาพันธ์ บุญเจริญวทิยา
139 11139 เด็กชายพิพัฒน์  ขุนสูงเนิน บุญเจริญวทิยา
140 11140 เด็กชายวชักรณ์  ดีแปลง เติมแสงไขปากช่องวทิยา
141 11141 เด็กหญิงสุภาพร  คงชล เทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย)
142 11142 เด็กหญิงสุนินาท  สุมาลัย เติมแสงไขปากช่องวทิยา
143 11143 เด็กหญิงน้ ามนต์  จิตรเกาะ บ้านซับหวาย
144 11144 เด็กหญิงดวงโกมล  นุชอนงค์ แสงสุริยาวทิยา
145 11145 เด็กชายบุญยฤทธิ์  ครุธช่างทอง วดัคลองบุญ
146 11146 เด็กหญิงศิริวมิล  ผอสูงเนิน บ้านซับน้อย
147 11147 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุวงค์ บ้านกุดโง้ง
148 11148 เด็กหญิงนันทริญา  สุธงสา บ้านซับน้อย
149 11149 เด็กหญิงชิตาภา  อาภาศิริกุล เรืองศรีวทิยา
150 11150 เด็กชายพงศธร  หอมโปร่ง บ้านหนองสาหร่าย
151 11151 เด็กหญิงชนัญญา  สนิทบุญ บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
152 11152 เด็กหญิงวริพรรณ  ขอนพกลาง บ้านล าทองหลาง
153 11153 เด็กหญิงณิชา  เชื้อสายสิทธิ์ เทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย)
154 11154 เด็กหญิงปวริศา  ล้ิมสันฑาวี รุ่งอรุณวทิยา
155 11155 เด็กหญิงพิชญธดิา  สมัยมาก รุ่งอรุณวทิยา
156 11156 เด็กหญิงชลิตา  สิงห์ทะยาน บ้านซับน้อย
157 11157 เด็กหญิงปวณัรัตน์  ช านาญกิจ รุ่งอรุณวทิยา
158 11158 เด็กชายภูริวฒัน์  ภูมิสิริสุข รุ่งอรุณวทิยา
159 11159 เด็กหญิงวตีะวนั  เสาร์วงศ์ บ้านป่ากล้วย
160 11160 เด็กชายศุภณัฐ  ชั่งไทย บ้านซับน้อย
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161 11161 เด็กหญิงวชิรญา  เบ็งจันทึก พฤกษาวทิยา
162 11162 เด็กหญิงณัฐพร  ราชตราชู บ้านหนองสาหร่าย
163 11163 เด็กหญิงพรพระพิฆเณศร์  หวงัพลายเจริญสุข บ้านหินเพิง
164 11164 เด็กชายไพโรจน์  นาคาพงษ์ พฤกษาวทิยา
165 11165 เด็กหญิงรัตนาภา  พิลา บ้านหนองกะทุม่
166 11166 เด็กชายชลากร  เขียวแก้ว บ้านซับน้อย
167 11167 เด็กหญิงใบเฟริน  น้ าใส สัญลักษณ์วทิยา
168 11168 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เรืองจาบ บุญเจริญวทิยา
169 11169 เด็กชายธาดา  โพธิ์ทอง แสงสุริยาวทิยา
170 11170 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พุฒิเพ็ญ บ้านหินเพิง
171 11171 เด็กชายอคิราค์  ขุนทายก บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
172 11172 เด็กหญิงอนันธญิา  ล้อมจันทึก บ้านหินเพิง
173 11173 เด็กหญิงชนะพร  เพทายแดงจัด สัญลักษณ์วทิยา
174 11174 เด็กหญิงยุพากร  เข็มพันธ์ บ้านหินเพิง
175 11175 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทียนสวา่ง บุญเจริญวทิยา
176 11176 เด็กชายอภิวฒัน์  เดชสิงห์ พฤกษาวทิยา
177 11177 เด็กชายวชิรพล  พุฒิเพ็ญ บ้านหินเพิง
178 11178 เด็กชายภัทรพงศ์  ระหาญนอก บ้านหินเพิง
179 11179 เด็กหญิงชริตา  วณีะคุปต์ บ้านนา(ประสิทธิ์วทิยาคาร)
180 11180 เด็กชายณัฐพนธ ์ ทาวาง บ้านหินเพิง
181 11181 เด็กชายธรีภัทร  ชูประทุม โป่งกะสัง
182 11182 เด็กชายลัญฉกร  ทับกลาง เรืองศรีวทิยา
183 11183 เด็กชายอันดามัน  เทียนสวา่ง บุญเจริญวทิยา
184 11184 เด็กชายวนัเฉลิม  เพชรจ านงค์ เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
185 11185 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูศรี บ้านโป่งกะสัง
186 11186 เด็กหญิงอทิตญา  พุฒิเพ็ญ บ้านหินเพิง
187 11187 เด็กชายกฤตพจน์  ประเถตัง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
188 11188 เด็กชายธนบูรณ์  นารถพลายพันธุ์ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
189 11189 เด็กชายกฤตภาส  เปร้ียงกระโทก รุ่งอรุณวทิยา
190 11190 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองกาญจน์ รุ่งอรุณวทิยา
191 11191 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขื่อนโคกสูง โรงเรียนบ้านปากช่อง
192 11192 เด็กชายธนวฒัน์  สิงห์จันทึก บุญเจริญวทิยา
193 11193 เด็กหญิงสุภาพร  โสรัตน์ บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
194 11194 เด็กชายธรีดนย์  ใยสุ่น รุ่งอรุณวทิยา
195 11195 เด็กชายวรวชิ  หนูช่างสิงห์ รุ่งอรุณวทิยา
196 11196 เด็กชายอานนท์  อินทรพรหม บ้านท่าช้าง
197 11197 เด็กหญิงพรนภัส  ฉันทารุนัย วฒันวทิยา
198 11198 เด็กชายนัทธพงศ์  เล็กสอน วดัมิตรภาพวนาราม
199 11199 เด็กชายณชัย  แต่งแดน บุญเจริญวทิยา
200 11200 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิน่สังข์ สัตหีบ
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201 11201 เด็กชายนพัตธร  เพ็ชรสุข สัญลักษณ์วทิยา
202 11202 เด็กหญิงณัฐฤทัย  ศิริบรรจง บ้านหินดาด
203 11203 เด็กชายปฏิพล  สีชมภู เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
204 11204 เด็กชายปัญจพล  พิศวง บ้านล าทองหลาง
205 11205 เด็กหญิงสุพัชชา  กุสุโมทย์ เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
206 11206 เด็กชายณัฏฐพล  แสงนอก บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
207 11207 เด็กหญิงปภัสสร  คูณกลาง เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
208 11208 เด็กหญิงอันธกิา  เคนจันทึก บ้านล าทองหลาง
209 11209 เด็กชายภัทรกร  อ่อนส าลี บุญเจริญวทิยา
210 11210 เด็กชายภูวดล  อุดจันทึก บ้านท่าช้าง
211 11211 เด็กชายนนท์นภัทร  เศรษฐา บุญเจริญวทิยา
212 11212 เด็กหญิงรัชชประภา  ยิ่งสวสัด์ิ พฤกษาวทิยา
213 11213 เด็กหญิงทิติสญา  พรมแก้วต่อ แสงสุริยาวทิยา
214 11214 เด็กหญิงภาวดิา  สายรุ้ง บ้านซับสนุ่น
215 11215 เด็กหญิงภัทรวดี  กนกสิงห์ บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี๑)
216 11216 เด็กหญิงภัทรธดิา  อ่อนแก้ว วดัขนงพระเหนือ
217 11217 เด็กชายคุณานนต์  ทะวงศ์ สกุลศึกษา
218 11218 เด็กหญิงชนธกิานต์  ค าคูณ เทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย)
219 11219 เด็กชายณเมธสั  พรสิทธิ์ประเสริฐ รุ่งอรุณวทิยา
220 11220 เด็กชายชุติพนธ ์ เศษจันทึก เรืองศรีวทิยา
221 11221 เด็กหญิงชารีดา  คุณารักษ์ รุ่งอรุณวทิยา
222 11222 เด็กหญิงจิรภิญญา  เถื่อนวงษ์ กีรติศึกษา
223 11223 เด็กหญิงสุรัศวดี  เหล็กดี บ้านบุง่เตย
224 11224 เด็กหญิงมณีรัตน์  ร่มโพธิ์ชี บ้านบุง่เตย
225 11225 เด็กชายอนุชิดา  หลุยจันทึก บ้านบุง่เตย
226 11226 เด็กชายภูรินท์  ทิวะกะลิน บ้านบุง่เตย
227 11227 เด็กหญิงพฤกษา  จอกแก้ว บ้านบุง่เตย
228 11228 เด็กหญิงณัฐสุดา  จาบจันทึก บ้านบุง่เตย
229 11229 เด็กชายภูริพัฒน์  แสนสุด กีรติศึกษา
230 11230 เด็กหญิงรุจีพัชร  ชูสกุล มงคลกุลวทิยา
231 11231 เด็กหญิงภาวติา  ป้องปิน่ บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
232 11232 เด็กชายอริยภัทร  ชุ่มกระจ่าง สกุลศึกษา
233 11233 เด็กชายเขมรัตน์  เพ็งขาว วดับันไดม้า
234 11234 เด็กหญิงจิรัญญา  มิตรสันเทียะ ขนงพระใต้
235 11235 เด็กหญิงพรพิมล  ชารีผาย เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
236 11236 เด็กหญิงปิยนันท์  ฉลาดดี เติมแสงไขปากช่องวทิยา
237 11237 เด็กชายณัฐวฒิุ  กล่ันเงิน รุ่งอรุณวทิยา
238 11238 เด็กชายอภิสิทธิ์  งอยจันทร์ศรี บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
239 11239 เด็กชายจิรวฒัน์  เนตรชัยภูมิ บ้านซับเศรษฐี
240 11240 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลรักษา รุ่งอรุณวทิยา
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241 11241 เด็กหญิงธนพร  คล่องดี บ้านคลองยาง
242 11242 เด็กชายกฤษณะ  ดวงอินทร์ บ้านกุดโง้ง
243 11243 เด็กหญิงสุมิตรตรา  ช่างพงษ์ บ้านซับหวาย
244 11244 เด็กชายอนุภัทร  ยี่สันเทียะ รุ่งอรุณวทิยา
245 11245 เด็กชายเอื้อสกุล  พุดขุนทด บุญเจริญวทิยา
246 11246 เด็กชายธนัวา  นรชาญ บ้านคลองยาง
247 11247 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แมบจันทึก บ้านซับน้อยเหนือ
248 11248 เด็กชายพงษกร  เขือนอก บ้านหนองสาหร่าย
249 11249 เด็กหญิงรัตติกาล  ดีตะขบ บ้านคลองเด่ือ
250 11250 เด็กหญิงปภาดา  ค าจันทร์ บ้านหนองตาแก้ว
251 11251 เด็กชายภาคิน  เหลืองงามข า บ้านคลองเด่ือ
252 11252 เด็กหญิงกิตติยา  จันนะศรี ไตรรัตน์วทิยาคาร
253 11253 เด็กหญิงอนัญญา  ขันทาระศรี รุ่งอรุณวทิยา
254 11254 เด็กหญิงบุศราภรณ์  ผ่องจันทึก ไตรรัตน์วทิยาคาร
255 11255 เด็กชายศตวรรษ  ทาปลัด ไตรรัตน์วทิยาคาร
256 11256 เด็กชายภูมิทัศน์  เศรษฐบดี บ้านพระบาทท่าเรือ
257 11257 เด็กหญิงฑิมพิกา  ตูมนอก ไตรรัตน์วทิยาคาร
258 11258 เด็กหญิงพัทธธ์รีา  หงษ์สุนทร บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
259 11259 เด็กชายพงศกร  วงษ์รักษ์ บุญเจริญวทิยา
260 11260 เด็กหญิงวรีตา  โกนกระโทก วฒันวทิยา
261 11261 เด็กหญิงสุรภา  จินตบุตร บุญเจริญวทิยา
262 11262 เด็กชายสิรวชิญ์  ยุพการณ์ รุ่งอรุณวทิยา
263 11263 เด็กชายสมหวงั  ข ามา สายสัมพันธ์
264 11264 เด็กชายจักรินทร์  อาจหาญ บ้านคลองยาง
265 11265 เด็กชายพงศกร  คงไพรขลา แสงสุริยาวทิยา
266 11266 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็งศรี ไตรรัตน์วทิยาคาร
267 11267 เด็กชายณฐนนท  กิ่งจ าปา รุ่งอรุณวทิยา
268 11268 เด็กชายดรัณภพ  บ่มกระโทก บ้านซับน้อยเหนือ
269 11269 เด็กชายรัตนชัย  ทรัพย์พรมราช บ้านวงัสีสด
270 11270 เด็กหญิงสุฑามาศ  รัตนกาญจน์ กีรติศึกษา
271 11271 เด็กหญิงแพรวนภา  ขอมีกลาง เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
272 11272 เด็กหญิงอภัทชญา  เทีย่งกลาง รุ่งอรุณวทิยา
273 11273 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสนจันตะ บุญเจริญวทิยา
274 11274 เด็กชายศุภกร  มีเงิน รุ่งอรุณวทิยา
275 11275 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวนัพัด เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
276 11276 เด็กชายเมธ ี คัณธทรัพย์ บ้านกุดโง้ง
277 11277 เด็กหญิงชลดา  สินสุวรรณ์ บุญเจริญวทิยา
278 11278 เด็กชายธนภัทร  ก่ าแก้ว นิยมมิตรวทิยาคาร
279 11279 เด็กหญิงบุญญิณตา  เศรษฐจันทึก บ้านซับน้อยเหนือ
280 11280 เด็กชายจิรายุทธ  นิลจันทึก บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
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281 11281 เด็กหญิงพัชรี  อยู่ดีพะเนา บ้านหนองสาหร่าย
282 11282 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สายนที บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
283 11283 เด็กหญิงภัทรธดิา  ธนานนท์นิวาส บุญเจริญวทิยา
284 11284 เด็กชายวรีศรุต  เกษบุตร รุ่งอรุณวทิยา
285 11285 เด็กหญิงปุณยานุช  เขียวระยับ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง1
286 11286 เด็กหญิงกมลชนก  ทองศรี บ้านซับเศรษฐี
287 11287 เด็กหญิงธนภรณ์  รักชีพ บ้านวงัสีสด
288 11288 เด็กหญิงนัทนันท์  สังข์ทอง บ้านโป่งกะสัง
289 11289 เด็กชายอภิวชิญ์  สมวงษ์ บุญเจริญวทิยา
290 11290 เด็กชายปริญญา  วงษ์ศรี บ้านหนองตอตะเคียน
291 11291 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ศรี บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
292 11292 เด็กหญิงกาญจนา  พิศนอก บ้านหมูสี
293 11293 เด็กหญิงงามลักษณ์  มหากุศล บ้านหนองสาหร่าย
294 11294 เด็กหญิงมณีวรรณ  เชื้อบริบูรณ์ บ้านซับเศรษฐี
295 11295 เด็กชายธนัวา  พุม่พวง รุ่งอรุณวทิยา
296 11296 เด็กหญิงกมลวรรณ  ค าดวง สายสัมพันธ์
297 11297 เด็กชายพงศ์พล  พันธห์อม ถนอมศิษย์วทิยา
298 11298 เด็กชายธนาธปิ  พูลสวสัด์ิ บุญเจริญวทิยา
299 11299 เด็กหญิงฐิตาพร  สมใจเพ็ง ถนอมศิษย์วทิยา
300 11300 เด็กชายภูมินทร์  สาชิน บุญเจริญวทิยา
301 11301 เด็กชายจักรกฤษณ์  อุ่นแท่น รุ่งอรุณวทิยา
302 11302 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทร์กระจ่าง บ้านคลองเด่ือ
303 11303 เด็กหญิงภัทรนันท์  ระหาญนอก ถนอมศิษย์วทิยา
304 11304 เด็กหญิงสิรีธร  เสือข า บุญเจริญวทิยา
305 11305 เด็กหญิงณัฐวดี  สุระกุล ไตรรัตน์วทิยาคาร
306 11306 เด็กหญิงธนัยพร  โนนสวรรค์ เรืองศรีวทิยา
307 11307 เด็กหญิงชลธชิา  นามวงศ์ บ้านซับเศรษฐี
308 11308 เด็กหญิงสุนิสา  แววสีนวล ไตรรัตน์วทิยาคาร
309 11309 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมจันทึก บ้านหนองสาหร่าย
310 11310 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญมา บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี๑)
311 11311 เด็กชายจารุภัทร  อาจอิ่มทรัพย์ แสงสุริยา
312 11312 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงราษฎร์ เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
313 11313 เด็กชายธนวชิญ์  จิรวฒิัภาส สกุลศึกษา
314 11314 เด็กชายรัชชานนท์  ชะโลกลาง บ้านหนองกะทุม่
315 11315 เด็กหญิงชนารดี  จงราษฎร์ เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
316 11316 เด็กหญิงชฎาภรณ์  วนัสา หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
317 11317 เด็กชายพุฒิ  ล้ิมปัญญาเลิศ สกุลศึกษา
318 11318 เด็กชายวายุ  ธรรมชาติ วดักลางดง
319 11319 เด็กชายวชิรวทิย์  เกิดล าเจียก มารดาดรุณีรักษ์
320 11320 เด็กชายศุภกร  สุขเจริญ โป่งตาลอง

บัญชรีายชือ่นักเรียนสมคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ห้องสอบ ที่ 8 ห้อง 651     
โรงเรียนปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ

321 11321 เด็กหญิงสุชาวดี  อินต๊ะจักร์ วฒันวทิยา
322 11322 เด็กชายกรวชิญ์  โนนดอน รุ่งอรุณวทิยา
323 11323 เด็กชายพุทธรินทร์  เนตรสูงเนิน แสงสุริยา
324 11324 เด็กชายพงศธร  ก าไมล์ บ้านวงัสีสด
325 11325 เด็กชายโชคปัญญา  โสภา บ้านหนองสาหร่าย
326 11326 เด็กหญิงศศิวรรณ์  บุญเชิด เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
327 11327 เด็กหญิงณัฐานันท์  เปีย่มพูล บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
328 11328 เด็กหญิงชาลิณี  คุ้มบ้าน วฒันวทิยา
329 11329 เด็กหญิงปนัดดา  อนันต์ บุญเจริญวทิยา
330 11330 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภรณ์ภัสร์สกุล รุ่งอรุณวทิยา
331 11331 เด็กหญิงณัฐธดิา  ทับสีแก้ว นิคมสร้างตนเองล าตะคอง1
332 11332 เด็กหญิงพิริสา  ศิลา บุญเจริญวทิยา
333 11333 เด็กหญิงวาเนสซ่า  สไตน์เฮ้าส์ กีรติศึกษา
334 11334 เด็กหญิงฐานิดา  สร้างทองค า มารดาดรุณีรักษ์
335 11335 เด็กหญิงนันท์ชพร  ล.พัฒนพงศ์ ประชานุสรณ์
336 11336 เด็กชายกฤตภัค  ไชยรักษา บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
337 11337 เด็กหญิงปํณฑิตา  ต้นค า รุ่งอรุณวทิยา
338 11338 เด็กชายสหวงษ์  สีหะวงษ์ รุ่งอรุณวทิยา
339 11339 เด็กหญิงพนิดา  จงอบกลาง บ้านสอยดาว
340 11340 เด็กหญิงอินทิรา  สังขจันทรานนท์ ถนอมศิษย์วทิยา
341 11341 เด็กชายราชพฤกษ์  รองเมือง เรืองศรีวทิยา
342 11342 เด็กหญิงพรกนก  แซ่เตีย บุญเจริญวทิยา
343 11343 เด็กหญิงศุภลัคน์  จันทะบุตร สกุลศึกษา
344 11344 4วรีภัทรา  ดูสวย มารดาดรุณีรักษ์
345 11345 เด็กหญิงศิวาภรณ์  ช้างหัวหน้า ไตรรัตน์วทิยาคาร
346 11346 เด็กชายพลพจน์  สุดศักด์ิกรี บุญเจริญวทิยา
347 11347 เด็กชายนพวทิย์  พิมพ์วนั แสงสุริยาวทิยา
348 11348 เด็กหญิงธดิารัตน์  น้อมสูงเนิน บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
349 11349 เด็กหญิงจรรยพร  เพชรสายออ บ้านซับน้อยเหนือ
350 11350 เด็กหญิงรพิชญา  สาทอง รุ่งอรุณวทิยา
351 11351 เด็กชายจักริน  อินทรเทพ วฒันวทิยา
352 11352 เด็กหญิงกวนิทิพย์  มงคล บุญเจริญวทิยา
353 11353 เด็กหญิงกมลนันท์  เทพนอก บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
354 11354 เด็กหญิงกฤษณา  สุมนนอก กีรติศึกษา
355 11355 เด็กชายกันตพงศ์  ซ้อนกล่ินสกุล รุ่งอรุณวทิยา
356 11356 เด็กชายนครินทร์  มีศรีสงค์ บ้านโป่งตาลอง
357 11357 เด็กชายระพีพัชญ์  เสาสุวรรณ์ กีรติศึกษา
358 11358 เด็กชายณัฐวฒัน์  ผิวพรรณงาม บ้านคลองยาง
359 11359 เด็กชายวรินทร  ศรีบัว รุ่งอรุณวทิยา
360 11360 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลักภูกลาง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
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361 11361 เด็กหญิงพัชรพร  ดุษฎีพงษ์ รุ่งอรุณวทิยา
362 11362 เด็กหญิงนันท์นภัทร  วมิูลศักด์ิ เบทาโกรวทิยา
363 11363 เด็กชายอโณทัย  ค ากลาง บ้านสายชนวน
364 11364 เด็กหญิงภาคินี  ศรีวไิลฤทธิ์ รุ่งอรุณวทิยา
365 11365 เด็กชายฆนรพ  ชนกกลาง เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
366 11366 เด็กชายณัฐวฒัน์  วงษ์ศรี บ้านหินดาด
367 11367 เด็กชายธติิ  บุญประเสริฐ เรืองศรีวทิยา
368 11368 เด็กชายภัทรพล  คุณเวยีง บ้านบุง่เตย
369 11369 เด็กชายพัชรพล  แดงโสภา กีรติศึกษา
370 11370 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิไถล เรืองศรีวทิยา
371 11371 เด็กหญิงลภาภัทร  สิทธิ์นะศรี กีรติศึกษา
372 11372 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสจันทึก สายสัมพันธ์
373 11373 เด็กชายกันตพงศ์  รอดนิยม บุญเจริญวทิยา
374 11374 เด็กชายนิติธร  ช้างทอง ประชานุสรณ์
375 11375 เด็กชายนภสินธุ์  ปาลียะ รุ่งอรุณวทิยา
376 11376 เด็กชายพศวตั  ซ่ือสัตย์ บุญเจริญวทิยา
377 11377 เด็กชายเสฏฐวฒิุ  นันกลาง บุญเจริญวทิยา
378 11378 เด็กหญิงปุณยวร์ี  เมืองขุนรอง บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
379 11379 เด็กชายศรกฤษณ์  สมวฒันา รุ่งอรุณวทิยา
380 11380 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันจ าปา มารีย์พิทักษ์พังโคน
381 11381 เด็กหญิงณัฐรดา  รวโีชติพูลมงคล บุญเจริญวทิยา
382 11382 เด็กชายวรัตถ์  ล้ิมอ าไพมงคล บุญเจริญวทิยา
383 11383 เด็กหญิงภัทรวดี  ราศรี บ้านหมูสี
384 11384 เด็กชายตฤณกร  มะลิซ้อน บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี๑)
385 11385 เด็กหญิงอารดา  เทพบุตร บุญเจริญวทิยา
386 11386 เด็กหญิงปรายฝน  หมวกสันเทียะ บ้านหนองกะทุม่
387 11387 เด็กชายธนศักด์ิ  จอมหงษ์ เรืองศรีวทิยา
388 11388 เด็กหญิงพัฒริษา  ยิ่งสม วฒันวทิยา
389 11389 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนกลาง บ้านเขาจันทน์หอม
390 11390 เด็กหญิงศศิธร  อินอ่อน เติมแสงไขปากช่องวทิยา
391 11391 เด็กหญิงศศิกานต์  ขอดค า บ้านปรางคล้า
392 11392 เด็กหญิงกุลปริยา  เริงอาจ บุญเจริญวทิยา
393 11393 เด็กหญิงสุพิชยา  หลีพันธ์ บ้านคลองเด่ือ
394 11394 เด็กชายพงศธร  สมพร รุ่งอรุณวทิยา
395 11395 เด็กหญิงวรัญญา  ก าปัน่ทอง บ้านปรางค้า
396 11396 เด็กชายภูวไนย  ศิริทัย บ้านซับหวาย
397 11397 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญมั่น บ้านปรางกล้า
398 11398 เด็กหญิงกันยาลักษณ์  สิงห์ขาม เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
399 11399 เด็กหญิงวมิลสิริ  เขียวเชื้อ จ ารัสวทิยา
400 11400 เด็กหญิงอัยลดา  จงจุลกลาง กีรติศึกษา
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401 11401 เด็กชายกมลภพ  เหลืองวไิล เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
402 11402 เด็กหญิงพฤกษา  ฝ่ายชาวนา เซนต์เมร่ี
403 11403 เด็กหญิงพนิตอนงค์  พนาวชิัยกุล บุญเจริญวทิยา
404 11404 เด็กชายศิระวฒัน์  ราชรักษา นิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๔
405 11405 เด็กชายอัครวนิท์  สวรรณา บ้านหนองไม้สัก
406 11406 เด็กหญิงพิชญธดิา  เพ็ชรอยู่ บ้านไทรงาม
407 11407 เด็กหญิงกัญญาภัค  วาดโคกสูง แสงสุริยาวทิยา
408 11408 เด็กชายธนิสร  จันทะน้อย วดักลางดง
409 11409 เด็กหญิงวาเรนตินะ อะนะ  กล่ินบัวขาว รุ่งอรุณวทิยา
410 11410 เด็กชายรัฐศาสตร์  พิศนอก บ้านหนองผักหนอก
411 11411 เด็กชายศุภสัณห์  สุนทรสวสัด์ิ บุญเจริญวทิยา
412 11412 เด็กหญิงพิริยาพร  สกุลนราแก้ว รุ่งอรุณวทิยา
413 11413 เด็กหญิงนัฐริกา  วปิประสิทธิ์ บ้านหนองผักหนอก
414 11414 เด็กหญิงศิวนาถ  สมวงศ์ รุ่งอรุณวทิยา
415 11415 เด็กชายสุขสันต์  ผาสุข บ้านปรางคล้า
416 11416 เด็กหญิงนภัสชล  ม่วงเทศ เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
417 11417 เด็กชายอภิรักษ์  กูลพิมาย บุญเจริญวทิยา
418 11418 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝอดสูงเนิน บ้านปรางคล้า
419 11419 เด็กหญิงฏฏิญาภรณ์  กีเนีย บ้านหนองผักหนอก
420 11420 เด็กหญิงพิยะดา  เกตุนอก บ้านปรางค้า
421 11421 เด็กชายธนกร  อร่ามรัศมี พฤษาวทิยา
422 11422 เด็กชายวนิรภัทร  พุม่พนม บ้านปรางคล้า
423 11423 เด็กหญิงพิชชาภัค  ล้ิมโฆษิต เรืองศรีวทิยา
424 11424 เด็กหญิงมิลันดา  ดุษฎี จ ารัสวทิยา
425 11425 เด็กชายพศิน  ค าขจร บ้านปรางคล้า
426 11426 เด็กหญิงเขมิสรา  บุญมี รุ่งอรุณวทิยา
427 11427 เด็กหญิงชมพูนุช  สวสัดี สายสัมพันธ์
428 11428 เด็กชายดนุสรณ์  ดีสาระ เรืองศรีวทิยา
429 11429 เด็กชายสรวชิญ์  หวงัเจริญ รุ่งอรุณวทิยา
430 11430 เด็กชายกิตติศักด์ิ  บุญแก้ว เรืองศรีวทิยา
431 11431 เด็กหญิงวริณทร  ตองจริง กีรติศึกษา
432 11432 เด็กชายวรีภัทร  บุญชม บุญเจริญวทิยา
433 11433 เด็กชายถิรวฒัน์  เลิศววิฒัน์ บุญเจริญวทิยา
434 11434 เด็กชายธนวนิท์  แทนจันทึก กีรติศึกษา
435 11435 เด็กหญิงชมษร  สุวรรณโชติ บุญเจริญวทิยา
436 11436 เด็กหญิงนิชา  ศึกษาการณ์ แสงสุริยาวทิยา
437 11437 เด็กชายฉัตรชัย  ชูกล่ิน ถนอมศิษย์วทิยา
438 11438 เด็กหญิงอชิรญา  ขับผักแวน่ พฤกษาวทิยา
439 11439 เด็กชายอชิรวทิย์  ศรีสุวนันท์ สกุลศึกษา
440 11440 เด็กหญิงปาริฉัตร  โนนเดช สัญลักษณ์วทิยา
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441 11441 เด็กชายจักรภัทร  ธรรมโรจน์ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
442 11442 เด็กชายวรากร  ร่วมสุข บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
443 11443 เด็กชายศุภกิตต์ิ  จงหมื่นไวย เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
444 11444 เด็กหญิงสุภาพร  ภูป่ราง บ้านหนองกะทุม่
445 11445 เด็กหญิงธร์ีจุฑา  ค าพิมูล รุ่งอรุณวทิยา
446 11446 เด็กชายฉางชัย  แจะรัมย์ เรืองศรีวทิยา
447 11447 เด็กหญิงพิมลนาฎ  ประดับวนั บ้านหนองกะทุม่
448 11448 เด็กชายฉันทวฒัน์  ชมคุณากูล สกุลศึกษา
449 11449 เด็กหญิงศวติา  สุจริต เติมแสงไขปากช่องวทิยา
450 11450 เด็กชายกานต์นิธ ิ บูรณะปัทมะ ประสารวทิยา
451 11451 เด็กชายปฏิพัฒน์  ถีสูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
452 11452 เด็กหญิงศิริภัสสร  แก้วกระจ่าง สายสัมพันธ์
453 11453 เด็กหญิงอัสรีย์  ฝากกิจ บ้านคลองดินด า
454 11454 เด็กชายพีรพัฒน์  ราสูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
455 11455 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประจญศานต์ สกุลศึกษา
456 11456 เด็กชายธเนษฐ  จันทะบุตร วฒันวทิยา
457 11457 เด็กหญิงสุพัดสรา  ทองดีนอก ประชานุสรณ์
458 11458 เด็กชายภูริพัฒน์  ฉัตรเมืองปัก ถนอมศิษย์วทิยา
459 11459 เด็กชายธรีทรัพย์  กรงรัมย์ บ้านคลองดินด า
460 11460 เด็กชายธนาคิม  หิมพานต์ บ้านคลองดินด า
461 11461 เด็กชายปัณณวฒัน์  สืบกระแสร์ บุญเจริญวทิยา
462 11462 เด็กชายสุริยา  อุ่นกมล บ้านคลองดินด า
463 11463 เด็กชายธนกฤต  พอกกลาง บ้านคลองดินด า
464 11464 เด็กชายผุ  ลุงค า บ้านคลองดินด า
465 11465 เด็กชายภานุเทพ  สนโพธิ์กลาง รุ่งอรุณวทิยา
466 11466 เด็กชายนาคิม  ศรีสุข สัญลักษณ์วทิยา
467 11467 เด็กหญิงพริดา  สืบจะบก นิคมชลประทานสงเคราะห์
468 11468 เด็กหญิงสุรางคนา  เมืองทีรั่ก บ้านหนองสาหร่าย
469 11469 เด็กชายธนภัทร  เขียวขจร บ้านวงัไทร
470 11470 เด็กหญิงอิสยาห์  อักษร แสงสุริยาวทิยา
471 11471 เด็กหญิงพิมพ์ชนาว ี ปานดอกสร้อย ไตรรัตน์วทิยาคาร
472 11472 เด็กชายอชิตพล  รามสันเทียะ แสงสุริยาวทิยา
473 11473 เด็กชายศิรภัส  โสกขุนทด เทศบาล2 บ้านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ)์
474 11474 เด็กหญิงสุปรียา  ภูพ่ลับ บ้านวงัไทร
475 11475 เด็กหญิงชุตินันท์  มนกลม บ้านวงัไทร
476 11476 เด็กหญิงพีรยา  แตงอ่อน บ้านวงัไทร
477 11477 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุข บ้านวงัไทร
478 11478 เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก บุญเจริญวทิยา
479 11479 เด็กหญิงรัญสญา  ต้นสมบูรณ์ บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห)์
480 11480 เด็กหญิงเพียงขวญั  นิลจันทึก บ้านวงัไทร
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481 11481 เด็กหญิงวยิะดา  หวงัอ้อมกลาง บ้านวงัไทร
482 11482 เด็กชายเอกรัตน์  กัดสูงเนิน บ้านวงัไทร
483 11483 เด็กชายธรีภัทร  สกุลรัตน์ รุ่งอรุณวทิยา
484 11484 เด็กหญิงนาตาลี  เสานอก บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห)์
485 11485 เด็กชายฆณศิลา  เรืองเกษม บุญเจริญวทิยา
486 11486 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพโรจน์ พฤกษาวทิยา
487 11487 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สีอินทร์มนต์ เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
488 11488 เด็กหญิงชนากานต์  เตือนขุนทด เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
489 11489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงใจ แสงสุริยาวทิยา
490 11490 เด็กชายสุธ ี ต่อสกุลเจริญ สายสัมพันธ์
491 11491 เด็กหญิงมณิสร  ยงกลาง วฒันวทิยา
492 11492 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กองเมือง กีรติศึกษา
493 11493 เด็กชายเกตุกนก  กมลกลางโมลี บ้านหนองมะค่า
494 11494 เด็กหญิงคีตา  เหิมขุนทด วฒันวทิยา
495 11495 เด็กชายธนรรณพ  ชินโคตร บ้านหนองสาหร่าย
496 11496 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจหาญ วฒันวทิยา
497 11497 เด็กหญิงวรรณษา  ยวงยิ้ม วฒันวทิยา
498 11498 เด็กหญิงกนกพร  ชมภูประเภท สัญลักษณ์วทิยา
499 11499 เด็กหญิงวาสินี  หอมกระแจะ บ้านวงัไทร
500 11500 เด็กหญิงชนิสรา  ดอกพะยอม วฒันวทิยา
501 11501 เด็กชายธรีภัทร  ศรีจันทร์ เรืองศรีวทิยา
502 11502 เด็กชายมงคลชัย  เกตุคล้ายแสง พฤกษาวทิยา
503 11503 เด็กชายภาณุวชัร์  สายสิงห์ วฒันวทิยา
504 11504 เด็กชายภัทรชัย  ชื่นชมน้อย กีรติศึกษา
505 11505 เด็กชายเตโชดม  แซ่เตียว วฒันวทิยา
506 11506 เด็กหญิงวรญมน  ปิวจันทึก แสงสุริยาวทิยา
507 11507 เด็กชายเทพธนากรณ์  ชิณโกสุม สกุลศึกษา
508 11508 เด็กหญิงวลิาวลัย์  กองเกตุใหญ่ บ้านหนองกะทุม่
509 11509 เด็กหญิงศุภิสรา  รุ่งเรือง สัญลักษณ์วทิยา
510 11510 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยศิลป์ เรืองศรีวทิยา
511 11511 เด็กหญิงชนินาถ  สาวงษ์ วฒันวทิยา
512 11512 เด็กชายพิชิตชัย  ชินวงศ์ บ้านหนองคุ้มวทิยา
513 11513 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมะ บุญเจริญวทิยา
514 11514 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  แสงดาว วฒันวทิยา
515 11515 เด็กชายภาคภูมิ  เทีย่วจันทึก สัญลักษณ์วทิยา
516 11516 เด็กชายธนสร  ผ่องภักตร์ เรืองศรีวทิยา
517 11517 เด็กชายจิรวฒัน์  ด าพิทักษ์ รุ่งอรุณวทิยา
518 11518 เด็กหญิงนรีธญักานต์  โพธิ์ระหงษ์ ประชานุสรณ์
519 11519 เด็กหญิงณัฎฐากร  ไปไหน สัญลักษณ์วทิยา
520 11520 เด็กชายณัฐศักด์ิ  พิษณุวงศ์ บุญเจริญวทิยา
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521 11521 เด็กชายกฤติเดช  หยาดน้ า พฤกษาวทิยา
522 11522 เด็กหญิงหวนัยิหวา  ฉีดสูงเนิน จรัสพงษ์วทิยา
523 11523 เด็กหญิงรมิดา  สังข์กลม สกุลศึกษา
524 11524 เด็กชายพีรวชิญ์  ประภาตะนันท์ เรืองศรีวทิยา
525 11525 เด็กชายเอกกรินทร์  เรืองผล บ้านวงัไทร
526 11526 เด็กชายพีระพัฒน์  เพ็ญศรี วฒันวทิยา
527 11527 เด็กหญิงนภัสสิริ  ตะนุเรือง บ้านล าสมพุง
528 11528 เด็กชายภูมินทร์  มะเริงสิทธิ์ บ้านหนองมะค่า
529 11529 เด็กชายนรากร  ทองโสภณ บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
530 11530 เด็กชายพีรากร  ทองโสภณ บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
531 11531 เด็กหญิงฐิตาภา  มากมูล บ้านระเริง
532 11532 เด็กชายพนากร  ทองโสภณ บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
533 11533 เด็กชายธนวฒัน์  ทะยะสุทธิ์ บ้านระเริง
534 11534 เด็กหญิงปิยมาส  ตอนกลาง บ้านระเริง
535 11535 เด็กหญิงสุพรรณวดี  พรมมะเริง สัญลักษณ์วทิยา
536 11536 เด็กชายพอเพียง  พัฒนศักด์ิ สกุลศึกษา
537 11537 เด็กหญิงวริสรา  ใจอุ่น บ้านระเริง
538 11538 เด็กหญิงนารีรัตน์  สวาสดี บ้านระเริง
539 11539 เด็กชายธรณินทร์  ราตรี บ้านท่ามะนาว
540 11540 เด็กชายชญานนท์  กาญจนขจรศักด์ิ สัญลักษณ์วทิยา
541 11541 เด็กชายกษิดิศ  ไพจิตร เกษตรศิลปวทิยา
542 11542 เด็กหญิงพลอยปภัส  กุมพล สัญลักษณ์วทิยา
543 11543 เด็กหญิงนัชชา  คดขวาน้อย บุญเจริญวทิยา
544 11544 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนจันทึก วดัขนงพระเหนือ
545 11545 เด็กชายปิยะพัฒน์  บุญไธสง บ้านท่าช้าง
546 11546 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฤทธชิัย กีรติศึกษา
547 11547 เด็กชายธรีภัทร  ผ่องเกตุ บ้านนา(ประสิทธิ์วทิยาคาร)
548 11548 เด็กชายบรรพต  งอกโพธิ์ จ ารัสวทิยา
549 11549 เด็กหญิงกวสิรา  จ าปาบับ บุญเจริญวทิยา
550 11550 เด็กชายอิสระ  สุดโต รุ่งอรุณวทิยา
551 11551 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ชนาวรรธน์สกุล บ้านหนองกะทุม่
552 11552 เด็กชายวรีพัชร  ผิวสะอาด รุ่งอรุณวทิยา
553 11553 เด็กชายพัชรพล  เวชเจริญ นักบุญเปโตร
554 11554 เด็กชายศุภกิจ  ขอแช่มกลาง บ้านเขาวง
555 11555 เด็กชายรัชชานนท์  นาคดี บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
556 11556 เด็กหญิงรัตนาวลี  รุ่งโรจน์ บ้านโป่งกะสัง
557 11557 เด็กชายพงศธร  สุ่มกล่ า สัญลักษณ์วทิยา
558 11558 เด็กหญิงเปรมศิริ  กิจกลาง รุ่งอรุณวทิยา
559 11559 เด็กหญิงพัทธธ์รีา  อิ่มแสง สกุลศึกษา
560 11560 เด็กหญิงรวรัีศมิ์  แสงวงศกร บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
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561 11561 เด็กหญิงสุธกีานต์  แสงสวสัด์ิ เรืองศรีวทิยา
562 11562 เด็กชายปัณณธร  ดลสวา่ง นิคมชลประทานสงเคราะห์
563 11563 เด็กชายรัชตะ  เพียเพ็ง บ้านนา(ประสิทธิ์วทิยาคาร)
564 11564 เด็กชายชัยภัทร  หวงัสุข เสนารัฐวทิยาคาร
565 11565 เด็กหญิงศรุตา  ชูศรี นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
566 11566 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปัญญามี นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
567 11567 เด็กหญิงกรกาญจน์  มุ่งอ้อมกลาง บ้านท่ามะนาว
568 11568 เด็กหญิงวภิาพร  จินดารัตน์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
569 11569 เด็กหญิงชนิศา  ไพเราะ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
570 11570 เด็กหญิงกัลยกร  อรรคไกรสีห์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
571 11571 เด็กหญิงสุกัญญา  ชูศรี นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
572 11572 เด็กหญิงสุพัตรา  พวงนาค นิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๕
573 11573 เด็กหญิงนลินนิภา  ท าดี นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
574 11574 เด็กชายพิพัฒณ์พงศ์  มามุ่งนอก นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
575 11575 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชื่นชีพ เทศบาล2 บ้านหนองกะจะ
576 11576 เด็กหญิงรัชนก  โคกสอน นิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๕
577 11577 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยวงยิ้ม นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
578 11578 เด็กชายโกมินทร์  หนูสูงเนิน นิคมสร้างตนเองล าตะคอง5
579 11579 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนยอด สกุลศึกษา
580 11580 เด็กชายรัชพล  อุปถัมภ์ รุ่งอรุณวทิยา
581 11581 เด็กชายธรีภูมิ  สวา่งศรี แสงสุริยาวทิยา
582 11582 เด็กหญิงชมษร  สุวรรณโชติ บุญเจริญวทิยา
583 11583 เด็กชายภูมินทร์  ปอสูงเนิน พฤกษาวทิยา
584 11584 เด็กชายเอกรินทร์  แพงสา บุญเจริญวทิยา
585 11585 เด็กชายภูวศิ  ดวงจิตร บ้านซับกระดาน
586 11586 เด็กชายศาสตร์ตรา  บุญวงั บ้านหนองตาแก้ว
587 11587 เด็กหญิงปรารถนา  รุนสูงเนิน บ้านวงัหมี
588 11588 เด็กหญิงธนัยพร  แก่นไชย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
589 11589 เด็กหญิงบุญฐิตา  จันทนา บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
590 11590 เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมกลาง นิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๑
591 11591 เด็กหญิงชลิตา  วงษ์แสนเจริญ บุญเจริญวทิยา
592 11592 เด็กชายศิวกร  พลเยี่ยม เรืองศรีวทิยา
593 11593 เด็กชายกิตติศักด์ิ  สีสาคร บ้านกุดโง้ง
594 11594 เด็กชายวฒันา  มาโสมพันธ์ บ้านเขาวง
595 11595 เด็กหญิงรักษิณา  กองชัยชนะ บ้านวงัไทร
596 11596 เด็กชายศิวนัจภ์  นิ่มกลาง บ้านเขาแก้ว
597 11597 เด็กชายศิวภัทร  นิ่มกลาง บ้านเขาแก้ว
598 11598 เด็กชายพัสกร  นครแสน บ้านเขาแก้ว
599 11599 เด็กหญิงพาณิภัค  ขอนพุดทรา บ้านเขาวง
600 11600 เด็กหญิงนลพรรณ  ชนะ บ้านเขาแก้ว
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601 11601 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมเรน บ้านเขาแก้ว
602 11602 เด็กหญิงธนัญญา  ประกัน รุ่งอรุณวทิยา
603 11603 เด็กชายภูรีวฒัน์  สุพรรณโรจน์ ประชานุสรณ์
604 11604 เด็กหญิงพิลาศรัก  เกมสูงเนิน บ้านคลองเสือ
605 11605 เด็กหญิงปรียาวดี  เวทย์จรัส บ้านคลองเสือ
606 11606 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ป้อกระโทก รุ่งอรุณวทิยา
607 11607 เด็กหญิงฆีตา  รักษ์กุศล วฒันวทิยา
608 11608 เด็กชายภัคพงศ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล สกุลศึกษา
609 11609 เด็กหญิงอรวรา  เปล่ืองกลาง บุญบันดาลวทิยานุสรณ์
610 11610 เด็กชายพศวร์ี  เผ่าจ ารูญ กีรติศึกษา
611 11611 เด็กหญิงนภาพร  ต่อสกุล บ้านหันดอนคู่
612 11612 เด็กหญิงนงนภัส  บุญล้อม สายมิตรวงัน้ าเขียว5
613 11613 เด็กชายศุกลวฒัน์  ฤทธศิาสตร์ พฤกษาวทิยา
614 11614 เด็กหญิงปพิชญา  บุญแท้ รุ่งอรุณวทิยา
615 11615 เด็กหญิงวมิลรัตน์  พลชาลี บ้านคลองมะค่าหิน
616 11616 เด็กหญิงภารว ี ศิริกังวาร บ้านคลองมะค่าหิน
617 11617 เด็กชายกิตติศักด์ิ  สีสร้อย บ้านคลองมะค่าหิน
618 11618 เด็กหญิงรันญาดา  รัตนะโพธิ์ศรี บ้านคลองมะค่าหิน
619 11619 เด็กหญิงภาวนา  ส่งศรี ถนอมศิษย์วทิยา
620 11620 เด็กหญิงอินธริา  ดงดอน วฒันวทิยา
621 11621 เด็กหญิงรัตนาวลี  โกเศยะโยธนิ บุญเจริญวทิยา
622 11622 เด็กหญิงสุภนิชา  ตุลาทอง วดัมิตรภาพวนาราม
623 11623 เด็กหญิงศิริวรรณ  ยิ้มโกทับ บ้านหนองตะกู
624 11624 เด็กชายกิตติ  โนนพลกรัง รุ่งอรุณวทิยา
625 11625 เด็กชายวรากรณ์  ศรีพิทักษ์ บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห)์
626 11626 เด็กชายสุภชัย  พลจันทึก วฒันวทิยา
627 11627 เด็กหญิงสิริโสภา  เดชขุนทด แสงสุริยาวทิยา
628 11628 เด็กหญิงจิราพร  เจือจันทร์ บ้านหนองตะกู
629 11629 เด็กชายศุภกิตต์ิ  พลอยประดับ วฒันวทิยา
630 11630 เด็กชายธนวฒัน์  วนัสูงเนิน บ้านหนองตะกู
631 11631 เด็กชายณัฎฐากรณ์  กางโหลน วดัขนงพระเหนือ
632 11632 เด็กหญิงมนชญา  กองจันทึก รุ่งอรุณวทิยยา
633 11633 เด็กหญิงอาเซีย พิยดา  คาเร็ตตา ไตรรัตน์วทิยาคาร
634 11634 เด็กชายภูริ  ทิพวรรณ กีรติศึกษา
635 11635 เด็กหญิงณัฐชยา  หอมกระแจะ บ้านหนองไข่น้ า
636 11636 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จอกโคกสูง เติมแสงไขปากช่องวทิยา
637 11637 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีอภัย กีรติศึกษา
638 11638 เด็กหญิงภัทรวดี  ถีสูงเนิน แสงสุริยาวทิยา
639 11639 เด็กชายปรเมศ  นกพึง่ เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
640 11640 เด็กหญิงเบญญาพร  มาทะ รุ่งอรุณวทิยา
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641 11641 เด็กชายอภิรักษ์  ค าเนียม สายสัมพันธ์
642 11642 เด็กหญิงสุชาวดี  ยินดีขันธ์ รุ่งอรุณวทิยา
643 11643 เด็กชายอธภิัทร  ทวลีาภ รุ่งอรุณวทิยา
644 11644 เด็กหญิงภัทรวดี  คล้ายเชย บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห)์
645 11645 เด็กชายรณกฤต  สนับกลาง เติมแสงไขปากช่องวทิยา
646 11646 เด็กชายปิยพัทธ ์ บัวทองหลาง หนองซ่อมตะเคียนทอง
647 11647 เด็กชายหิรัญ  วงศ์ถาวร รุ่งอรุณวทิยา
648 11648 เด็กชายอินทร์วภิัช  ภูท่อง รุ่งอรุณวทิยา
649 11649 เด็กหญิงวภิาดา  ช่วงวงหล้า นิคมสร้างตนเองล าตะคอง1
650 11650 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ าพันสกุล บ้านแซรสะโบว
651 11651 เด็กชายธนดล  ปรีเปรม รุ่งอรุณวทิยา
652 11652 เด็กหญิงวลัลิภา  อยู่สุข เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
653 11653 เด็กหญิงเมษมาส  สัตยดิษฐ์ สารสาสน์วเิทศน์กาญจนบุรี
654 11654 เด็กหญิงชนาภา  หอมหวล เติมแสงไขปากช่องวทิยา
655 11655 เด็กหญิงปุณญาวยี์  สีพันชาติ บุญเจริญวทิยา
656 11656 เด็กหญิงหวนัยิหวา  สุ่มคอย รุ่งอรุณวทิยา
657 11657 เด็กหญิงธญัดา  ฐานะกนกชาติ บ้านหนองขวางวทิยา
658 11658 เด็กหญิงอินธริา  ณ รังษี เทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)
659 11659 เด็กหญิงดลดาวดี  มีศรีสุข เติมแสงไขปากช่องวทิยา
660 11660 เด็กหญิงปานนภา  อนุรักษ์ บ้านหนองไข่น้ า (ล าพญากลาง)
661 11661 เด็กชายธนานันต์  ศรีวฒันวงศ์ รุ่งอรุณวทิยา
662 11662 เด็กชายทินภัทร  สิมมาสม สัญลักษณ์วทิยา
663 11663 เด็กชายธนดล  อาจสูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
664 11664 เด็กหญิงณญาดา  ปานศรีสะอาด บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
665 11665 เด็กชายอิทธพิัทธ ์ กาศลุน บ้านกระจายเหล่าสูง
666 11666 เด็กหญิงนฤภร  มุ่งรวยกลาง รุ่งอรุณวทิยา
667 11667 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีวบิูรณ์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง2
668 11668 เด็กชายพีรพล  เศษนาม นิคมสร้างตนเองล าตะคอง2
669 11669 เด็กชายพันธดลย์  ระวงัสระน้อย นิคมสร้างตนเองล าตะคอง2
670 11670 เด็กชายธรรณวา  แซ่อึ้ง รุ่งอรุณวทิยา
671 11671 เด็กหญิงพิยดา  พรหมนวล บ้านซับดินด า
672 11672 เด็กหญิงภิญญดา  กองสุวรรณ์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
673 11673 เด็กหญิงมิ่งกมล  เล้าเจริญ รุ่งอรุณวทิยา
674 11674 เด็กชายอภิยุทธ  ใหญ่ยงค์ วฒันวทิยา
675 11675 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เอกะสิริพงษ์ บุญเจริญวทิยา
676 11676 เด็กชายสพลดนัย  จันทร์ดิษฐ์ บ้านคลองใบพัด
677 11677 เด็กหญิงสุกัญญา  คิดแมน บ้านวงักะทะ
678 11678 เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมพ์ตระการ บ้านวงักะทะ
679 11679 เด็กหญิงสุวภัทร  นาคพจน์ บ้านวงักะทะ
680 11680 เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีบุญเรือง เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย)
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681 11681 เด็กชายพรภวษิย์  พอนรอด รุ่งอรุณวทิยา
682 11682 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เพ็ชรขุนทด วฒันะวทิยา
683 11683 เด็กชายธนบดินทร์  กัลปนาท รุ่งอรุณวทิยา
684 11684 เด็กชายศักดา  รังสีแสนโบราณ ไตรรัตน์วทิยาคาร
685 11685 เด็กหญิงพรหมมณี  คณทา วดัมิตรภาพวนาราม
686 11686 เด็กชายศุภัช  กฤศสิริกุล บุญเจริญวทิยา
687 11687 เด็กหญิงวรรณกานต์  อินกอ ประชานุสรณ์
688 11688 เด็กหญิงใหม่นรินทร์  มุ่งเฝ้ากลาง เติมแสงไขปากช่องวทิยา
689 11689 เด็กหญิงพิมชนก  คงเจริญ วฒันวทิยา
690 11690 เด็กหญิงนิชาภัทร  จรพุทธานนท์ พฤกษาวทิยา
691 11691 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีประดิษฐ์ ขนงพระใต้
692 11692 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  รักไท้ รุ่งอรุณวทิยา
693 11693 เด็กชายปฏิภาณ  ผลเจริญ สระน้ าใสวทิยา
694 11694 เด็กชายนิติภูมิ  แสนเสน บ้านซับดินด า
695 11695 เด็กชายนราธปิ  ปลอดภัย ประชานุสรณ์
696 11696 เด็กชายวชิรวชิญ์  ณัฐกิติยานันท์ สกุลศึกษา
697 11697 เด็กชายภัทรดนัย  รอดวนิิจ บ้านหนองสาหร่าย
698 11698 เด็กชายธรีศักด์ิ  ศรีกลาง กีรติศึกษา
699 11699 เด็กชายรัชชานนท์  บรรดาศักด์ิ บ้านซับสนุ่น
700 11700 เด็กชายเจษฎา  ขอขันกลาง บ้านหินเพิง
701 11701 เด็กหญิงจารุภา  สายทอง เทศบาล ๔ วดัคีรีมาส
702 11702 เด็กชายเบญจมินทร์  บุญหอม ประชานุสรณ์
703 11703 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเกล้ียง บ้านซับดินด า
704 11704 เด็กชายไกรเลิศ  ฆ้องดี กีรติศึกษา
705 11705 เด็กหญิงพิชญาภัค  อรุณะวงศา เรืองศรีวทิยา
706 11706 เด็กชายสิทธพิงษ์  ร่ืนกลาง บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
707 11707 เด็กชายปฏิภาณ  ตองกล่ิน กีรติศึกษา
708 11708 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรดี บ้านท่าวงัไทรสามัคคี
709 11709 เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส บ้านซับกระดาน
710 11710 เด็กชายเปรมปกรณ์  เหล่าอารีย์ กีรติศึกษา
711 11711 เด็กชายเอกชัย  จินตบุตร บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
712 11712 เด็กหญิงสุพรรณี  กันนุลา บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)

บัญชรีายชือ่นักเรียนสมคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562
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