


ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 46001 นางสาวเกวลิน  รชตประเสริฐ รุ่งอรุณวทิยา
2 46002 นางสาวปวณีา  ปุม่สันเทียะ ขนงพระใต้
3 46003 เด็กหญิงญาตาว ี สุขสวสัด์ิ กีรติศึกษา
4 46004 นายปกรณ์  โกบสันเทียะ บ้านหนองขวางวทิยา
5 46005 นางสาวจิรนันท์  พวงสมบัติ ขนงพระใต้
6 46006 นางสาวณัฐวดี  มิตรสันเทียะ ขนงพระใต้
7 46007 นางสาวเปรมฤดี  รวยสูงเนิน ประชานุสรณ์
8 46008 นางสาวณัฐธดิา  มีเพชร เรืองศรีวทิยา
9 46009 นางสาวปวณ์ีธดิา  พรีพรม รุ่งอรุณวทิยา
10 46010 เด็กหญิงปิยะธดิา  รัตนพลที รุ่งอรุณวทิยา
11 46011 นายจักรพงศ์  มนต์ขลัง รุ่งอรุณวทิยา
12 46012 นางสาวชลธชิา  ล่องลม ประชานุสรณ์
13 46013 เด็กชายสรธร  ยาดี รุ่งอรุณวทิยา
14 46014 นางสาวทิพวนัเพ็ญ  ต้ังจัตตุราพร เรืองศรีวทิยา
15 46015 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณาโค ประชานุสรณ์
16 46016 เด็กหญิงอาทิตยา  หลวงอ านาจ ปากช่อง
17 46017 นางสาวสโรชา  แสนโยธา บ้านวงัไทร
18 46018 นางสาวเมธติา  เชื้อบุญมี ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
19 46019 นางสาวสิริกร  ค าบาง รุ่งอรุณวทิยา
20 46020 เด็กหญิงสุณิษา  สุรินทร์ ประชานุสรณ์
21 46021 เด็กหญิงธญัญารัตน์  กอหาญ เรืองศรีวทิยา
22 46022 นางสาวรัตนาพร  คณาโรจน์ เรืองศรีวทิยา
23 46023 เด็กชายธนา  ดีแปลง ประชานุสรณ์
24 46024 นางสาวชญานี  ใหญ่ล้ า กีรติศึกษา
25 46025 เด็กชายจิรโชค  ทองดี รุ่งอรุณวทิยา
26 46026 นางสาวศุภลักษณ์  ขุนเจริญ ขนงพระใต้
27 46027 นายณัฐพล  ค้ากระบือ ขนงพระใต้
28 46028 นายพิธวิตั  สุขเกษม ปากช่อง
29 46029 นายวศิน  แก้วอินทร์ตา ปากช่อง
30 46030 นายจิรายุ  กาญจนวฒันา ปากช่อง
31 46031 เด็กชายอมรเทพ  เบ็งจันทึก พฤกษาวทิยา
32 46033 นางสาวกษิรา  ปัน้เทียน แสงสุริยาวทิยา
33 46034 นางสาวยุวธดิา  แก้วสิงห์ กีาติศึกษา
34 46035 นายสุขุม  พลอยครบุรี รุ่งอรุณวทิยา
35 46036 นายปรวร์ี  ศรีแก้ว ปากช่อง 2
36 46037 เด็กหญิงวนิดา  แซ่ล้ิม สัญลักษณ์วทิยา
37 46038 นางสาวจันทิมา  อาศัยกลาง พฤกษาวทิยา
38 46039 เด็กหญิงณัฐพร  กล่อมฤกษ์ กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี
39 46040 นายวรากร  วลสันเทียะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี
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41 46041 นายพุทธพิงศ์  จันทร์ดวง รุ่งอรุณวทิยา
42 46042 เด็กหญิงคงชนก  กมลศิลป์ บ้านท่าช้าง
43 46043 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ผาดกลาง บ้านท่าช้าง
44 46044 นางสาวอาทิตยา  ประไพจิตร บ้านหนองกะทุม่
45 46045 เด็กหญิงบุษดี  อบอุ่น บ้านท่าช้าง
46 46046 นางสาวพรรธภิา  ด้านชอบ พฤกษาวทิยา
47 46047 นางสาวพรนัชชา  แก้วเหล็กไหล แสงสุริยาวทิยา
48 46048 นางสาวฐิตศศิ  จันตรี บางปะกอกวทิยาคม
49 46049 นางสาวธนาภร  ชุติภาชนาสิน ถนอมศิษย์วทิยา
50 46050 เด็กชายธญัญรัตน์  โคระศรี บ้านท่าช้าง
51 46051 นางสาวภัทรติยาภรณ์  กองกาย กีรติศึกษา
52 46052 นางสาวธนวรรณ  สวสัดีสันเทียะ มัธยมวชิราลงกรณวราราม
53 46053 นายธนชัย  วงษ์ประทุม ปากช่อง
54 46054 เด็กหญิงสุธยิา  ทองย้อย กีรติศึกษา
55 46055 เด็กหญิงอมรรัตน์  พึง่เย็น กีรติศึกษา
56 46056 เด็กหญิงวารี  สกุลณี กีรติศึกษา
57 46057 เด็กหญิงวดี  ค าแปลง จ ารัสวทิยา
58 46058 นางสาวศศิชา  วงษ์ประดิษฐ์ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
59 46059 นางสาวณัฏฐณิชา  ประทานทรัพย์ รุ่งอรุณวทิยา
60 46060 นางสาวสุดารัตน์  ชาญพรมราช บ้านวงัไทร
61 46061 นายอนันต์  แหวนเงิน บ้านโคกส าราญ
62 46062 นางสาววราพร  สระทองหลาง บ้านโคกส าราญ
63 46063 เด็กหญิงธนัชญา  รอดเพ็ง มวกเหล็กวทิยา
64 46064 เด็กหญิงภรศมน  วงัโส สัญลักษณ์วทิยา
65 46065 นางสาวภัทรา  สุขประเสริฐ สัญลักษณ์วทิยา
66 46066 เด็กหญิงศศิกาญน์  แซ่ล้ิม เทศบาล 1
67 46067 เด็กหญิงศศิมาพร  โคขุนทด มัธยมด่านขุนทด
68 46068 นางสาวปภานัน  พาสันเทียะ บ้านวงัไทร
69 46069 นายเมฆฐนันท์  จาดพิมาย รุ่งอรุณวทิยา
70 46070 เด็กชายวรภัทร  บุตรแสนคม รุ่งอรุณวทิยา
71 46071 นายหนึ่ง  - เทศบาล 1
72 46072 นายกลางชล  เทพทัศน์ รุ่งอรุณวทิยา
73 46073 นายศักดิธชั  เปรมาสวสัด์ิ ราษฎร์บ ารุงศิลป์
74 46074 นางสาววรรณษา  วรสิงห์ ถนอมศิษย์วทิยา
75 46075 นางสาววรัญญา  ม่วงอ่อน เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
76 46076 นางสาวเป็นหนึ่ง  เศรษฐบดี อุบลรัตน์พิทยาคม
77 46077 นางสาวนิลาวรรณ  ทองเชื้อ แสงสุริยาวทิยา
78 46078 นางสาวสุภาพร  ครองยุทธ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง๔
79 46079 นางสาวรัตนาภรณ์  สาระวนั ประชานุสรณ์
80 46080 เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉลิมทวี บ้านซับเศรษฐี
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81 46081 นางสาวศิรินุช  เครือสิงห์ เรืองศรีวทิยา
82 46082 นางสาวขวญัมาดา  เดชดี เรืองศรีวทิยา
83 46083 เด็กหญิงศุภนันท์  ลัดดี เรืองศรีวทิยา
84 46084 เด็กหญิงถนัฐชา  เขียวระยับ สตรีอ่างทอง
85 46085 เด็กหญิงกัญญาวร์ี  โควนิทเศรษฐ รุ่งอรุณวทิยา
86 46086 นางสาวณัฐชยา  เฟือ่งเดช บ้านซับเศรษฐี
87 46087 เด็กหญิงปนัดดา  วอสูงเนิน ถนอมศิษย์วทิยา
88 46088 เด็กหญิงศรุตยา  เขียวหวาน รุ่งอรุณวทิยา
89 46089 นายศิรพงศ์  เกษมสุขไพศาล ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
90 46090 เด็กหญิงพรรณิดา  ปะตังเวสา ปากช่อง 2
91 46091 นางสาวอรอนงค์  ทรงไตรย์ บ้านซับเศรษฐี
92 46092 นางสาวเทียมแข  เกตุจันทร์ ปากช่อง 2
93 46093 นายเอกภพ  เพ็งบุญ รุ่งอรุณวทิยา
94 46094 นางสาวมาลี  ตาแสง บ้านคลองยาง
95 46095 เด็กชายธรรมรัตน์  จ านงค์ศิลป์ วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
96 46096 เด็กหญิงวริิษา  เทินสระเกษ มัธยมวชิราลงกรณวราราม
97 46097 นายธนภัทร  จานแก้ว รุ่งอรุณวทิยา
98 46098 นางสาวจันทิมา  จุปะมานะ หนองหวา้พิทยาสรรค์
99 46099 นางสาววนัชพร  รักชนะพันธุ์ มัธยมวชิราลงกรณวราราม
100 46100 นายธวชัชัย  ค าจันทึก เติมแสงไขปากช่องวทิยา
101 46101 นางสาวชุติมา  เนียมหอม บ้านหนองตาแก้ว
102 46102 นางสาวสุชานันท์  ไกรศรีสมบัติ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
103 46103 เด็กชายกฤษตยานัน  ธรรมโรจน์ รุ่งอรุณวทิยา
104 46104 เด็กหญิงกุลรัตน์  กันทวงค์ เสนารัฐวทิยาคาร
105 46105 นางสาวเมธาพร  นีกระโทก แสงสุริยาวทิยา
106 46106 นายสหวฒิุ  พันรักษา รุ่งอรุณวทิยา
107 46107 เด็กชายอมเรศ  บัวล้อมใบ ปากช่อง
108 46108 นางสาวสายธาร  แก้วรักษา เสนารัฐวทิยาคาร
109 46109 นางสาวพิมพ์ชนก  งามสุข คลองไผ่วทิยา
110 46110 นายเกียรติศักด์ิ  ระเบียบโคกสูง เติมแสงไขปากช่องวทิยา
111 46111 นางสาวศิริกัญญา  กฤษณาการ บ้านคลองยาง
112 46112 นางสาวพรไพลิน  หอมขุนทด เรืองศรีวทิยา
113 46113 นางสาววรรณพร  เดชเดชา เรืองศรีวทิยา
114 46114 นายนาวนิ  ทอนสูงเนิน นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
115 46115 นางสาวอลิชา  ศิริกันต์ เรืองศรีวทิยา
116 46116 นางสาวจิรัฐติกาล  จันโทรัตน์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
117 46117 นายอธษิฐ์  โชติทิฆัมพร เบ็ญจะมะมหาราช
118 46118 เด็กหญิงนันทพร  จันโทรัตน์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
119 46119 เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลขวญั ขามทะเลสอวทิยา
120 46120 นางสาวชลลดา  มีก าปัง รุ่งอรุณวทิยา
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121 46121 เด็กหญิงบงกชศมณ  กุลนาค บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
122 46122 เด็กหญิงศรุดา  พุทธวรานนท์ เทศบาล 1
123 46123 เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญใบ แสงสุริยาวทิยา
124 46124 เด็กชายกิตติพันธุ์  สืบสารคาม รุ่งอรุณวทิยา
125 46125 นางสาวกมลวรรณ  โคตรค า เบทาโกรวทิยา
126 46126 นางสาวดาราณี  ทอนสูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
127 46127 นางสาวพิชญ์สินี  แก้วแหวน รุ่งอรุณวทิยา
128 46128 นางสาววนิดา  มะลิสา เสนารัฐวทิยาคาร
129 46129 นางสาวอลิษา  พานพุม่ เสนารัฐวทิยาคาร
130 46130 นายยุทธศักด์ิ  เจริญนาค บ้านดงประชานุกูล
131 46131 นางสาวศรสวรรค์  ขุนเทียม เสนารัฐวทิยาคาร
132 46132 เด็กชายอิทธ ิ ภูมิจันทึก รุ่งอรุณวทิยา
133 46133 นางสาวณัฐธดิา  เผือกฝัก บ้านซับเศรษฐี
134 46134 เด็กชายวรรธนัย  จันทร์สกุล บ้านซับเศรษฐี
135 46135 นางสาวฐิติรัตน์  จันทอง บ้านหมูสี
136 46136 นางสาวนันณภัทร  บุญสาคร เบทาโกรวทิยา
137 46137 เด็กหญิงอรปรียา  มหาดไทย เรืองศรีวทิยา
138 46138 นางสาวชนาภัทร  ล้ิมประยูรวงศ์ รุ่งอรุณวทิยา
139 46139 นางสาวสิมิลัน  ดุษฎี จ ารัสวทิยา
140 46140 นางสาวธนกาญจน์  ขนุนทอง บ้านคลองยาง
141 46141 เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทองขาว จ ารัสวทิยา
142 46142 นางสาวกุลปรียา  หึกขุนทด บ้านหนองเอี่ยว
143 46143 นายโกรา  หม่องเด เติมแสงไขปากช่องวทิยา
144 46144 นายบัณฑิต  ดีโวล์ฟ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
145 46145 นางสาวปนิตา  ปัตติธรรมกุล รุ่งอรุณวทิยา
146 46147 นายเจริญพงษ์  ภูจ่ันทร์ บ้านวงัไทร
147 46148 นายพศวร์ี  มั่งสูงเนิน ปากช่อง
148 46149 นางสาวปรารถนา  จันทโรค จ ารัสวทิยา
149 46150 นางสาวนัทชา  หงษ์ทอง กศน
150 46151 นางสาวสไบทิพย์  โกสุมภ์ บ้านหนองขวางวทิยา
151 46152 นางสาวสุวนันท์  เบ้าทอง แสงสุริยาวทิยา
152 46153 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณี เทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย)
153 46154 นางสาวน้ าฟ้า  รักใคร่ สุธวีทิยา
154 46155 เด็กหญิงวราลี  ดารา ซับน้อยเหนือวทิยาคม
155 46156 เด็กหญิงชิดชนก  เผ่าเสถียรพันธ์ รุ่งอรุณวทิยา
156 46157 นายปฏิภาณ  เพ็ญเขตรวทิย์ รุ่งอรุณวทิยา
157 46158 เด็กหญิงศศิประภา  แสไพศาล ปากช่อง 2
158 46159 นางสาวกมลวรรณ  พรหมพันธุ์ใจ รุ่งอรุณวทิยา
159 46160 นายอนาวลิ  ศิลาหล่อม ถนอมศิษย์วทิยา
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ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
160 46161 นางสาวอารียา  สุธากร เทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย)
161 46162 เด็กหญิงสุธชิา  ผ่านกลาง ปากช่อง 2
162 46163 เด็กหญิงจิรนันท์  มีทองขาว จ ารัสวทิยา
163 46164 นายเอเดนท์ เปรมิ้นท์  โอ รุ่งอรุณวทิยา
164 46165 นางสาวลัคนา  อู๋สูงเนิน รุ่งอรุณวทิยา
165 46166 เด็กหญิงนิตยา  เชิดพุทรา รุ่งอรุณวทิยา
166 46167 เด็กหญิงณวพร  ประทุมวงศ์ สัญลักษณ์วทิยา
167 46168 เด็กหญิงกชพร  ประทุมวงศ์ สัญลักษณ์วทิยา
168 46169 นางสาวอนัญพร  ต้ังตระกูลธรรม เทพศิรินทร์
169 46170 นางสาวรินลดา  บุญลาม เจียรวนนท์อุทิศ 2
170 46171 นางสาวนารีรัตน์  โสนขุนทด บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
171 46172 เด็กชายพงศกร  ลิมปิสวสัด์ิ รุ่งอรุณวทิยา
172 46173 เด็กชายสรพลฐปกร  ศุภรณ์พานิช เติมแสงไขปากช่องวทิยา
173 46174 นางสาวธญัลักษณ์  เรืองเดช มัธยมวชิราลงกรณวราราม
174 46175 นางสาวมุธติา  เกี้ยวกลาง บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
175 46176 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จันประเทียน สัญลักษณ์วทิยา
176 46177 นางสาวชูติมา  นนทะวงศ์ บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
177 46178 นางสาวฑิติยา  สุวรรณะ คณะราษฎรบ ารุง
178 46179 นายจีระศักด์ิ  ซ่ึงรัมย์ ปากช่อง
179 46180 นางสาวปรียาภรณ์  ปีแหล่ เขาใหญ่พิทยาคม
180 46181 นายเริงชัย  ฉิมกลาง นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 1
181 46182 นายสุทธสิาร  ทรัพย์พร้อม โพธิ์ไพรพิทยาคาร
182 46183 นางสาวเพชรลดา  ชั่งไทย ปากช่อง
183 46184 นางสาวเมธาว ี กาวริะ บ้านโป่งเกตุ
184 46185 นายกฤษฎาวฒัน์  บุญเอก ปากช่อง 2
185 46186 นางสาวธดิารัตน์  แก้วไชยะ พฤกษาวทิยา
186 46187 นางสาวรัตนากร  พรมสร จ ารัสวทิยา
187 46188 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีจันทร์ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
188 46189 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูมิรินทร์ ศรีกระนวนวทิยาคม
189 46190 นางสาวพรทิพย์  ชมจันทร์ บ้านท่าเล่ือนสามัคคี(คส.5อุปถัมภ)์
190 46191 นางสาวสุรีรัตน์  โคนประโคน บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
191 46192 นางสาวสุธาสินี  วงษ์ศรี นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
192 46193 นายฐิติพงศ์  ศิริมี ปากช่อง
193 46194 นายธนทัต  นุ้ยหงส์ ปากช่อง
194 46195 เด็กหญิงสุพิตรา  วนัภูงา แสงสุริยาวทิยา
195 46196 นางสาวณัฐพร  ขอเงินกลาง ขนงพระใต้
196 46197 นายจิรานุวฒัน์  จงปลูกกลาง ชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบ ารุง"
197 46198 นายภควตั  บุญรักษา รุ่งอรุณวทิยา
198 46199 เด็กชายกองพัน  สุขเกียรติภัย รุ่งอรุณวทิยา
199 46200 นางสาวพรวรินท์  พิพัฒน์ปิติพล ถนอมศิษย์วทิยา
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200 46201 เด็กหญิงรุ่งนภา  ขานจันทึก ขนงพระใต้
201 46202 เด็กหญิงวรรณวสิา  จันทร์เกล้ียง รุ่งอรุณวทิยา
202 46203 นายธนาธาร  แอบบัว เสาไห"้วมิลวทิยานุกูล"
203 46204 เด็กหญิงเมษญา  เรืองจาบ จ ารัสวทิยา
204 46205 นางสาวพิชญา  รักษาชาติ รุ่งอรุณวทิยา
205 46206 นางสาวอาริยา  พรมจันทึก ถนอมศิษย์วทิยา
206 46207 นางสาวณัฐธดิา  มุ่งจอมกลาง บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห)์
207 46208 นางสาวพรไพลิน  กล่ินศรีสุข นิยมมิตรวทิยาคาร
208 46209 เด็กชายนนท์ปวชิ  เฉลยวรรณ เพ็ญพัฒนา
209 46210 นางสาวปิยพร  ทุง่ลาด บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
210 46211 นางสาวสุภาดา  สอดกระโทก ปากช่องพิทยาคม
211 46212 นางสาวภัทรนันท์  ต้นแก้ว ปากช่องพิทยาคม
212 46213 นางสาวสรัญญา  ถิ่นสุวรรณ์ เรืองศรีวทิยา
213 46214 นายอรรถพล  โนนค าพันธ์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
214 46215 นางสาวสิราวดี  อินแก้ว บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
215 46216 นางสาวพุทธศาสตร์  พุม่พันธุ์วงษ์ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี)
216 46217 นางสาวจุฑามาศ  ชูเกาะ บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
217 46218 นางสาวชราลัย  ศุภลักษณ์ เติมแสงไขปากช่องวทิยา
218 46219 เด็กชายพาทิศ  แค่มจันทึก บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
219 46220 นายธนวฒัน์  วาดพิมาย อัสสัมชัญอุบลราชธานี
220 46221 เด็กหญิงชิดชนก  ถีสูงเนิน แสงสุริยาวทิยา
221 46222 เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม เทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)
222 46223 นางสาวนริศรา  สุดขุนทด แม่เมาะวทิยา
223 46224 นายกิตติศักด์ิ  จงรวมกลาง ถนอมศิษย์วทิยา
224 46225 นางสาวเบญจวรรณ  ฝ่ายสิงห์ บ้านหนองผักหนอก
225 46226 เด็กหญิงสุธาทิพย์  นาคสูงเนิน บ้านหนองผักหนอก
226 46227 นางสาวสุภัสสรา  ขอนัดกลาง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
227 46228 นายณัฐวฒัน์  เงกสูงเนิน ปากช่องพิทยาคม
228 46229 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสจันทึก ซับน้อยเหนือวทิยาคม
229 46230 นางสาวม่อนแก้ว  โพธิ์สุนทร เรืองศรีวทิยา
230 46231 นางสาวอัญชสา  บุตรสุวรรณ บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
231 46232 เด็กหญิงศุภิสรา  ถิตย์รัศมี ปากช่อง
232 46233 เด็กชายกฤษนัย  กระแสโสม ปากช่อง
233 46234 นายอนุชา  พรมดี ปากช่อง
234 46235 นางสาวสุวรรณา  อ่อนธานี ปากช่อง
235 46236 เด็กหญิงชุลีกร  บัวบานศรี บ้านซับสนุ่น
236 46237 นายวรพรต  พละโพธิ์ บ้านซับสนุ่น
237 46238 นางสาวจิราพร  กลีบเกษร บ้านซับสนุ่น
238 46239 เด็กหญิงสุภาวติา  แสนค าบุญมาก ปากช่อง
239 46240 เด็กหญิงสุตาภัทร  จาวจิตร์ชื่น มารีย์วทิยา
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240 46241 นายกฤติน  อิ่มล้ิมธาร สัตยาไส
241 46242 นายธนพล  มงคลเกิด มัธยมวชิราลงกรณวราราม
242 46243 เด็กชายพรภิวฒั  ชูโชติ ปากช่อง
243 46244 นายภูมิศักด์ิ  ดวงกระโทก บ้านคลองยาง
244 46245 เด็กชายสิปปกร  จงมณี วดัเกาะสุวรรณาราม
245 46246 นายอนันตโชค  เอี่ยมสวสัด์ิ เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
246 46247 เด็กหญิงมรกต  สนเท่ห์ รุ่งอรุณวทิยา
247 46248 นางสาววรรณวสิา  ถั่วประโคน ถนอมศิษย์วทิยา
248 46249 นางสาวเกวลิน  โตจันทึก ปากช่อง
249 46250 นางสาวญาณภัทร  ใจประสงค์ มวกเหล็กวทิยา
250 46251 นางสาวกนกวรรณ  ขุนประเสริฐ ปากช่องพิทยาคม
251 46252 นางสาวพิมพ์ศิริ  ศิริกระจาย ปากช่อง
252 46253 นางสาวณัฐทรียา  เจริญเนตร ประชานุสรณ์
253 46254 นางสาวแคทรียา  เจริญเนตร ประชานุสรณ์
254 46255 เด็กหญิงจิรภิญญา  เนียมีดี ปากช่อง
255 46256 นางสาวอรประภา  หอมกระแจะ ปากช่องพิทยาคม
256 46257 นายคาลิล  เล็กดา บ้านซับสนุ่น
257 46258 นางสาวบุญยานุช  ขอมีกลาง ประชานุสรณ์
258 46259 เด็กชายวงศกร  เสาร์วงษ์ ถนอมศิษย์วทิยา
259 46260 นางสาวรติมาภรณ์  ม่วงค า สงวนหญิง
260 46261 เด็กหญิงจิรนันท์  ภัคเกษม ถนอมศิษย์วทิยา
261 46262 นางสาวมันฑนา  ผุดผาย ไตรรัตน์วทิยาคาร
262 46263 เด็กหญิงรุ้งคุณ  กองภาค ซับน้อยเหนือวทิยาคม
263 46264 นางสาวอรอุมา  บุญเขียว ซับน้อยเหนือวทิยาคม
264 46265 เด็กชายพัชรพันธุ์  สายเจียง รุ่งอรุณวทิยา
265 46267 เด็กหญิงอินธดิา  สุดตา บ้านโป่งเกตุ
266 46268 นายภูมิพัฒน์  ต่อโชติ ปากช่อง
267 46269 นายวรสินทร์  งามกระโทก ถนอมศิษย์วทิยา
268 46270 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เดชาอนันตทรัพย์ ปากช่อง
269 46271 นางสาวนพวรรณ  ทิพย์รัตนภรณ์ วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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