
หมายเลข

ท่ี ช่ือ - สกุลนักเรียน ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชายคฑาวุธ  คนหาญ 1499900774374

2 เด็กชายคุณกฤต  กุลวงษ์ 1490700113473

3 เด็กชายชวนันท์  วรรณมูล 1499900769460

4 เด็กชายชัยพร  นครชัย 1489900821356

5 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณเวียง 1499900750114

6 เด็กชายบุณยกร  อาจวิชัย 1499900750793

7 เด็กหญิงกชมน  จันปุ่ม 1490700113384

8 เด็กหญิงนริศรา  ปัททุม 1490700113201

9 เด็กหญฺงสุธิดาพร  อินทรักษา 1250101946038

10 เด็กชายปรัญชัย  ปาบือ 1490700044048

11 เด็กชายอนุพงษ์  เสนาทม 1499900762643
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หมายเลข

ท่ี ช่ือ - สกุลนักเรียน ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชายคุณากร  น้อยทรง 1490700112817

2 เด็กชายธนโชติ  ปัททุม 1499900741310

3 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัททุม 1250101900682

4 เด็กชายภานุวัฒน์  ง้ิวลาย 1139900780105

5 เด็กญิงกานต์ธิดา  อินวันนา 1168300242403

6 เด็กหญิงกนกรัตน์  อาจวิชัย 1490700112523

7 เด็กหญิงกษิรา  ปัญจะแก้ว 1499900718121

8 เด็กหญิงฉัตรชนก  ข าแก้ว 1499900714495

9 เด็กหญิงณธิดา  ผางนาม 1209702963679

10 เด็กหญิงนันทัชพร  สีดา 1550300082928

11 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธ์ิขาว 1490700112809

12 เด็กหญิงฟ้าใส   พันธุโพธ์ิ 1499900720193

13 เด็กหญิงกรนุช  แซ่ต้ัง 116800253332
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หมายเลข

ท่ี ช่ือ - สกุลนักเรียน ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชายจีระวัฒน์  เกริกขุนทด 1490700111861

2 เด็กชายณัฐวิชย์  ใจช่วง 1490700112213

3 เด็กชายทวิวัฒน์  ดวงเลิศ 1490700112051

4 เด็กชายปรีติ  อาจทองดี 1499900708631

5 เด็กชายยศพล  ค าใสดี 1499900691975

6 เด็กหญิงกันติชา  ยืนยัง 1499900698163

7 เด็กหญิงโชติกา  ท้วมน่ิม 1600501309376

8 เด็กหญิงญาดา  หนองสูง 1499900707511

9 เด็กหญิงสุชัญญา  ปัททุม 1499900712131
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หมายเลข

ท่ี ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชาย นิชคุณ แซ่ต้ัง 1103300311494

2 เด็กชาย เดชณรงค์ นครชัย 1489900735972

3 เด็กชาย ธิติวัฒน์ ใจช่วง 1490700111357

4 เด็กชาย สกลวรรธน์ ปัททุม 1499900677867

5 เด็กชาย ชุมพล บุญศรีภูมิ 1499900679631

6 เด็กหญิง เนตรนภา รูปงาม 1490700111021

7 เด็กหญิง สุดาทิพย์ ศรีใสทอง 1490700111101

8 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดอกรัง 1490700111195

9 เด็กหญิง ณัฐวดี ปัททุม 1490700111543

10 เด็กหญิง นันธิญา ปัททุม 1499900656321

11 เด็กหญิง พิมพิกา ยอดวงษ์ 1499900665940

12 เด็กหญิง ปภาวี ไตรยวงค์ 1499900675007

13 เด็กหญิง ณัฐวดี คนหาญ 1499900675651

14 เด็กหญิง ณิชากร หิรัญภิงคา 1499900675945

15 เด็กหญิง ปณิตา ปัททุม 1499900679606

ช่ือ - สกุลนักเรียน
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หมายเลข

ท่ี ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชาย ธนพรพนม คาดีวี 1139600650672

2 เด็กชาย รัฐศาสตร์ คนซ่ือ 1490700110423

3 เด็กชาย ธนพัฒน์ วิเศษศรี 1490700110512

4 เด็กชาย ชัชวาล อาจวิชัย 1490700110776

5 เด็กชาย อภิชาติ น้อยทรง 1499900627614

6 เด็กชาย ชัชวาล ปัททุม 1499900628432

7 เด็กชาย รัตนพล วิเศษศรี 1499900636516

8 เด็กชาย พิชญากร ปัททุม 1499900648221

9 เด็กหญิง ธนภร มีวัฒน์ 1209501280477

10 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปัททุม 1250101807933

11 เด็กหญิง สุพนิดา ปัททุม 1250101812368

12 เด็กหญิง รุ้งนภา จันปุ่ม 1490700110709

13 เด็กหญิง บุณณดา อาจวิชัย 1490700110717

14 เด็กหญิง กนกวรรณ ปัททุม 1490700110741

15 เด็กหญิง ฐิตาภา ศรีน้อยเจริญ 1490700110881

16 เด็กหญิง ปิยะดา อาจหาญ 1499900635315

17 เด็กหญิง ณัฐทิชา วงสุเพ็งศ์ 1499900637512

ช่ือ - สกุลนักเรียน
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ท่ี ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชาย เอกรักษ์ บัวถา 1490700109841

2 เด็กชาย ชินกฤต จันปุ่ม 1490700110172

3 เด็กชาย ธีร์พิทักษ์ พฤกษาสิทธ์ิ 1499900594678

4 เด็กชาย ดรันภพ ปัททุม 1499900611041

5 เด็กชาย วุฒิพงศ์ ยศสระน้อย 1499900612749

6 เด็กหญิง กุลนัดดา ปัททุม 1348400043087

7 เด็กหญิง ศศิกานต์ ปัททุม 1490700108119

ช่ือ - สกุลนักเรียน
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ท่ี ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชาย วุฒิศักด์ิ ปัททุม 1468900051509

2 เด็กชาย ณรรฐพงษ์ โคสะสุ 1499900569754

3 เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญศรีภูมิ 1499900584796

4 เด็กหญิง กนกพรพรรณ โชคธีระไพศาล 1102170132161

5 เด็กหญิง กมลนิตย์ ปัททุม 1199901285639

6 เด็กหญิง ธิติมา จันปุ่ม 1379400021882

7 เด็กหญิง ธนัชนก อุค าพันธ์ 1490700109093

8 เด็กหญิง ฐิตาภร กุลวงค์ 1490700109441

9 เด็กหญิง รัชฎากร วงตาธรรม 1499900588562

10 เด็กหญิง พิรดา จินดาศรี 1469000072349

11 เด็กหญิง กานต์สินี แสงโคตร 1490700108518

ช่ือ - สกุลนักเรียน
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หมายเลข

ท่ี ประจ าตัวนักเรียน หมายเหตุ

13 หลัก

1 เด็กชาย ภัทรศศิร์ ปัททุม 1102003999296

2 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ทัศนาลัย 1219800496404

3 เด็กชาย อดิเทพ จันนาค 1459400014192

4 เด็กชาย ณัฐภูมิ ปัททุม 1469900825556

5 เด็กชาย ชนธาร ปัททุม 1490700107112

6 เด็กชาย ศุภชัย ปัททุม 1490700107333

7 เด็กชาย ณัฐพัชร์ บุญกุศล 1490700107538

8 เด็กชาย ยศภาคย์ เทียมทัน 1490700107899

9 เด็กชาย ชฎายุ วงตาธรรม 1499900543275

10 เด็กชาย ณัฐกฤต ปัททุม 1499900552291

11 เด็กหญิง พรปวีณ์ ปัททุม 1169400029761

12 เด็กหญิง ณัฐพิพร ใจหาญ 1209000386574

13 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมภูพฤกษ์ 1459400014273

14 เด็กหญิง ฐิติยา ชาญประเสริฐ 1459901320857

15 เด็กหญิง ธิดาจันทร์ จันทร์เจิม 1490700107180

16 เด็กหญิง วชิราภรณ์ จันทร์คู่ 1490700107872

17 เด็กหญิง รพีพร อ่อนบุญ 1490700108101

18 เด็กหญิง ฐิติภัทร ปัททุม 1499900553238

19 เด็กหญิง กันฐินี แสงโคตร 1103300270801

ช่ือ - สกุลนักเรียน
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