
ล ำดับ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 001 เด็กหญิงจนัทร์วิรา   วิถปีัญญา บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังส าโรง พจิติร
2 002 เด็กหญิงสัจจสุดา  สวนสุข บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าบัว พจิติร
3 003 นางสาวณธษา  โสภณพเิชฐ บางมูลนากภูมิวิทยาคม เนินมะกอก พจิติร
4 004 นางสาวภัททิยา โตริต บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าบัว พจิติร
5 005 นางสาวจรัิชยา  ใจดี บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังส าโรง พจิติร
6 006 นางสาวจอรณิชา  สุขเอม บางมูลนากภูมิวิทยาคม บ้านน้อย พจิติร
7 007 นางสาวนันทิกา  จนัทวงค์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังตะกู พจิติร
8 008 นายศุภวิชญ์   ฟองออ่น บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
9 009 เด็กหญิงปรีดาภร   ปานศรี บางมูลนากภูมิวิทยาคม โพธิไ์ทรงาม พจิติร ขำดคุณสมบตัิ
10 010 นางสาวพรนิดา ค าเหม็ง บางมูลนากภูมิวิทยาคม เนินมะกอก พจิติร
11 011 นางสาวรุ่งนภา  เมืองฤทธิ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ทุง่น้อย พจิติร
12 012 นางสาวจฑุามาศ  ใยบัว บางมูลนากภูมิวิทยาคม ส านักขนุเณร พจิติร
13 013 นางสาวณัฐวรา   จนัคนา บางมูลนากภูมิวิทยาคม โพทะเล พจิติร
14 014 นางสาวสุภารัตน์   อนิต้นวงค์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าขมิ้น พจิติร
15 015 นางสาวฐิติรัตน์  บุญแกว้ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้วยเขน พจิติร
16 016 นางสาวอรกญัญา กมุพล บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่านั่ง พจิติร
17 017 เด็กหญิงนัฏฐา  สุขอ่ า บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางไผ่ พจิติร
18 018 นางสาวชนิษา  แกว้สิงห์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ทุง่น้อย พจิติร
19 019 นางสาวจารุวรรณ อิ่มกลู บางมูลนากภูมิวิทยาคม ทะนง พจิติร
20 020 เด็กหญิงอกัษราลักษณ์  นามโคตร บางมูลนากภูมิวิทยาคม ส านักขนุเณร พจิติร ขำดคุณสมบตัิ
21 021 เด็กชายเจษฎา   เอนกพงษ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังตะกู พจิติร
22 022 นายศักด์ิดา   วงษ์รอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม หอไกร พจิติร
23 023 นายอสิรา  แสงอนิทร์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
24 024 นายศรวิษฐ์  พงค์จกัรพานิช บางมูลนากภูมิวิทยาคม ส านักขนุเณร พจิติร
25 025 นายกรวีร์  ยอดยิ่ง บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังตะกู พจิติร
26 026 นายศุภกร  พรมจาด บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
27 027 นายวงศกร   ฤกษนันทน์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
28 028 นายชาญณรงค์ สุขเอม บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าบัว พจิติร
29 029 นายกณุพทัธ์   ม่วงพรหม บางมูลนากภูมิวิทยาคม ภูมิ พจิติร
30 030 นางสาวอารีรัตน์   พกุเฉย บางมูลนากภูมิวิทยาคม บ้านน้อย พจิติร
31 031 นางสาวนิรัชพร  พรมจนัทร์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม หอไกร พจิติร
32 032 นางสาวณฐิกา   ท้วมเทศ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้วยร่วม นครสวรรค์
33 033 เด็กหญิงปนัดดา  ปิน่แกว้ บางมูลนากภูมิวิทยาคม บ้านน้อย พจิติร ขำดคุณสมบตัิ
34 034 เด็กหญิงประภัสสร  นันตา บางมูลนากภูมิวิทยาคม ล าประดา พจิติร
35 035 เด็กหญิงธมลวรรณ ดิวรางกรู บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าบัว พจิติร
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ล ำดับ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 036 เด็กหญิงสุภาวดี  แยม้พฒุ บางมูลนากภูมิวิทยาคม หอไกร พจิติร
2 037 เด็กชายณัฏฐกติต์  ดาราพงศ์สถาพร บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
3 038 เด็กชายวทัญญู  อนิทุภูติ บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
4 039 เด็กหญิงพชีานิกา  ช่วยอรุะชน บางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้วยพกุ พจิติร
5 040 นายสุรชาติ  แหวนเพช็ร บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
6 041 นางสาวรจติแกว้  จนัทร์แป้น บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
7 042 นางสาวพรรณนิภา  ร่ืนอรุา บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง พจิติร
8 043 นางสาวเกษนภา  พรายแกว้ บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังส าโรง พจิติร
9 044 นางสาววรรณธัช  บรรณะทอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม หอไกร พจิติร ขำดคุณสมบตัิ
10 045 เด็กสุภาวดี  ทองดี พรานกระต่ายพทิยาคม หนองกลับ นครสวรรค์
11 046 นายภูมิไผท  จนัทรศรีวงศ์ จฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก หอไกร พจิติร
12 047 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญพชิัย บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังส าโรง พจิติร
13 048 เด็กหญิงชัชญาภรณ์  ทองดอนค า บางมูลนากภูมิวิทยาคม หอไกร พจิติร
14 049 เด็กชายนิธิ  พดันาค เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ท่าบัว พจิติร
15 050 นางสาวนันทิพร  ดวงปัญญาสว่าง บางมูลนากภูมิวิทยาคม โพทะเล พจิติร
16 051 เด็กหญิงองัคณา  โตมี บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางไผ่ พจิติร
17 052 เด็กหญิงกนกพรรณ  กล่อมดี บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางไผ่ พจิติร
18 053 เด็กหญิงจริาพชัร์  ไขสี่ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท้ายน้ า พจิติร
19 054 เด็กหญิงคันธรส  โถทัย บางมูลนากภูมิวิทยาคม ทะนง พจิติร
20 055 เด็กหญิงอจัฉรา  มั่นรักคง บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ พจิติร
21 056 เด็กหญิงระวิวรรณ  ดงงาม บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ พจิติร
22 057 เด็กชายนเรศ  พฒัลักษณ์ บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ พจิติร
23 058 เด็กหญิงวนิดา  กล่อมดี บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางไผ่ พจิติร
24 059 เด็กชายสุรภัทร  ศรีภมร บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางไผ่ พจิติร
25 060 นางสาวกฤตยา  วรสวัสด์ิ ชุมชนวัดโพธิท์อง"ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก พจิติร
26 061 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเจริญ ชุมชนวัดโพธิท์อง"ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก พจิติร
27 062 เด็กหญิงมัทวัน  ประสาท ชุมชนวัดโพธิท์อง"ปกาสิตวิทยา" บางมูลนาก พจิติร
28 063 นางสาวธัญชนก  เศษมาก เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ภูมิ พจิติร
29 064 นางสาวจามิกร  ถนอมศรี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก พจิติร
30 065 นางสาวสุรีรัตน์  สาตร์ทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ทุง่น้อย พจิติร
31 066 นางสาวกรกช  ทองรอด เทศบาล 2 วัดชัยมงคล หอไกร พจิติร
32 067 เด็กหญิงเบญจพร  สุริยะริน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ท่าบัว พจิติร
33 068 นายพพิธิสรา  แตงเรือง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ภูมิ พจิติร
34 069 เด็กหญิงสุธาสินี  กล่ินหอม บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
35 070 เด็กหญิงชลดา  ตังสุวรรณ บ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
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ล ำดับ เลขทีส่มัคร ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียนเดิม ต ำบล จังหวดั หมำยเหตุ
1 071 นางสาวอรวรรณ  เจนจบ บ้านโป้งวัวแดง แหลมรัง พจิติร
2 072 นางสาวอคิราภ์  สอยเหลือง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล ฆะมัง นครสวรรค์
3 073 นางสาวเมธาพร  สิงห์วี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก พจิติร
4 074 นางสาวชฎภรณ์  วิวัชวันปรีชา อนุบาลอ าเภอลางมูลนาก (วัดห้วยเขน) วังกรด พจิติร
5 075 นางสาวสายชล  จปีวก อนุบาลอ าเภอลางมูลนาก (วัดห้วยเขน) ห้วยเขน พจิติร
6 076 เด็กหญิงอรจริา  ไชยบุตร ชุมชนวัดโพธิท์อง (ปกาสิตวิทยา) เนินมะกอก พจิติร
7 077 เด็กหญิงจนิต์รวี  สุขขี บางมูลนากภูมิวิทยาคม ตะพานหิน พจิติร
8 078 เด็กชายทรงศักด์ิ  สิงห์กวาง บางมูลนากภูมิวิทยาคม ฆะมัง นครสวรรค์
9 079 เด็กชายชาคริต  ค าศิลา บางมูลนากภูมิวิทยาคม แหลมรัง พจิติร
10 080 เด็กหญิงสหฤทัย  ศรีลอย บางมูลนากภูมิวิทยาคม เนินมะกอก พจิติร ขำดคุณสมบตัิ
11 081 เด็กหญิงนุชนารถ  จนัแกว้ บางมูลนากภูมิวิทยาคม เนินมะกอก พจิติร
12 082 เด็กหญิงพชัรี  เพชรอว่ม บางมูลนากภูมิวิทยาคม ภูมิ พจิติร
13 083 เด็กหญิงเบฐจรัตน์  ศรีหุน่ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้วยเขน พจิติร
14 084 นางสาวกมลชนก  นาคุณ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ส านักขนุเณร พจิติร
15 085 เด็กหญิงเกตุมณีพร  คันศร บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
16 086 นางสาวสุนิสา  จงใจรักษ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก พจิติร
17 087 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมาลา บางมูลนากภูมิวิทยาคม วังตะกู พจิติร
18 088 เด็กหญิงปรีณ์นุช  ยามา บางมูลนากภูมิวิทยาคม ล าประดา พจิติร
19 089 นางสาวปริยากร  สิงแอด บางมูลนากภูมิวิทยาคม ล าประดา พจิติร
20 090 นางสาวยศวดี  วงค์โพธิ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่าบัว พจิติร
21 091 นางสาวสุพตัรา  มิ่งนวล วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
22 092 นางสาวทิพวรรณ  บุญมี วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
23 093 นางสาวฐิตาภา  ประโยชน์ดี วัดล าประดาใต้ ล าประดา พจิติร
24 094
25 095
26 096
27 097
28 098
29 099
30 100
31 101
32 102
33 103
34 104
35 105
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