
ล ำดับท่ี ช้ัน/ห้อง เลขประจ ำตัว

1 ม.1/1 21722 เด็กชาย เกียรตินันท์ วงศิลา

2 ม.1/1 21723 เด็กชาย ณัฐภูมิ สังข์แก้ว

3 ม.1/1 21724 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยุนุ้ย

4 ม.1/1 21725 เด็กชาย ธนกฤษณ์ สุวรรณรัตน์

5 ม.1/1 21727 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แก้วจันทร์

6 ม.1/1 21729 เด็กชาย วิษณุกร ไกรเทพ

7 ม.1/1 21732 เด็กชาย อดิเทพ ศรีเนตร

8 ม.1/1 21733 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สังข์แก้ว

9 ม.1/1 21734 เด็กหญิง กันยารัตน์ ช่วยสงคราม

10 ม.1/1 21735 เด็กหญิง จันจิฬา ทองฤทธ์ิ

11 ม.1/1 21736 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ รอดสุด

12 ม.1/1 21737 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เสียมไหม

13 ม.1/1 21739 เด็กหญิง โชติมา หาญวัฒนกุล

14 ม.1/1 21740 เด็กหญิง ณัฐทิชา ปานนิล

15 ม.1/1 21741 เด็กหญิง ดาราวดี นามวงศ์

16 ม.1/1 21742 เด็กหญิง ตติยาภรณ์ ทองเอ่ียม

17 ม.1/1 21743 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เพ็ชรข า

18 ม.1/1 21744 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ รักษา

19 ม.1/1 21745 เด็กหญิง ปลายฝน ชายชาติ

20 ม.1/1 21746 เด็กหญิง ปลายฟ้า เก้าเอ้ียน

21 ม.1/1 21747 เด็กหญิง ปียะรัตน์ คงอ่อน

22 ม.1/1 21748 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไขแสง

23 ม.1/1 21754 เด็กหญิง อัจฉรา ด้วงแก้ว

24 ม.1/1 21726 เด็กชาย พงศกร ศรีสุด

25 ม.1/1 21728 เด็กชาย ฤทธิชัย ภู่ทะวงค์

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
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26 ม.1/1 21752 เด็กหญิง สลิลทิพย์ วิมลเมือง

27 ม.1/1 21738 เด็กหญิง ชยาภา ขาวคง

28 ม.1/1 21751 เด็กหญิง ศิรกานต์ ตราชู

29 ม.1/1 21753 เด็กหญิง สิริภัสสร ด าเกิด

30 ม.1/1 21755 เด็กหญิง อาริชะ มักอาน

31 ม.1/1 21750 เด็กหญิง มุทิตา ค าสุวรรณ

32 ม.1/2 22069 เด็กชาย กฤษนล เพ็ชทิพย์

33 ม.1/2 22070 เด็กชาย กันตยศ หนูขาว

34 ม.1/2 22072 เด็กชาย โชตยากร อ าแถม

35 ม.1/2 22073 เด็กชาย ธนกฤต ส่งศรี

36 ม.1/2 22077 เด็กชาย นันทชัย นาคสุวรรณ์

37 ม.1/2 22080 เด็กชาย ฤทธิเกียรติ กูมุดา

38 ม.1/2 22081 เด็กชาย วรวุฒิ โสยดี

39 ม.1/2 22083 เด็กชาย วัธชาติ เหลือแดง

40 ม.1/2 22084 เด็กชาย วีรภัทร เพ็ชรพร้ิง

41 ม.1/2 22086 เด็กชาย อดิศร นาพรม

42 ม.1/2 22087 เด็กชาย อทิกร จันพุ่ม

43 ม.1/2 22088 เด็กชาย อนุรักษ์ พลประสิทธ์ิ

44 ม.1/2 22092 เด็กหญิง ณัฏฐกาญจน์ ปราบเสร็จ

45 ม.1/2 22094 เด็กหญิง พนิตา หวังหลี

46 ม.1/2 22097 เด็กหญิง ลลิลนิภา จ่าวิสูตร

47 ม.1/2 22098 เด็กหญิง สิราวรรณ พันธ์เกตุ

48 ม.1/2 22099 เด็กหญิง สุธาทิพย์ ศรีเพ็ชร

49 ม.1/2 22100 เด็กหญิง อรญา เอียดฤทธ์ิ

50 ม.1/2 22101 เด็กหญิง อังคริน สินไชย

51 ม.1/2 22169 เด็กหญิง ชลธิชา เศวตะดุล

52 ม.1/2 22176 เด็กหญิง ประกายดาว ถ่ินนา

53 ม.1/2 22190 เด็กหญิง ปัญญภัทร สุวรรณเวลา

54 ม.1/2 22076 เด็กชาย นภดล ยายมาก

55 ม.1/2 22074 เด็กชาย ธราเทพ ช่วยด้วง



56 ม.1/2 22082 เด็กชาย วัชรกรณ์ ทองรอด

57 ม.1/2 22079 เด็กชาย พิชัยรัตน์ ด าทิพย์

58 ม.1/2 22085 เด็กชาย ศิวิช เขียวดี

59 ม.1/2 22096 เด็กหญิง มัณฑนา เพ็งผอม

60 ม.1/3 21548 เด็กชาย ทิวานนท์ นุ่มรัตน์

61 ม.1/3 21796 เด็กชาย จรณินท์ สโมสร

62 ม.1/3 21797 เด็กชาย ชินาธิป เหมทานนท์

63 ม.1/3 21798 เด็กชาย ณัฐพนธ์ หนูวงษ์

64 ม.1/3 21799 เด็กชาย ดุษฎี คงสิน

65 ม.1/3 21800 เด็กชาย แทนไท ทองนะ

66 ม.1/3 21801 เด็กชาย ธนาเทพ อ่ึงทอง

67 ม.1/3 21802 เด็กชาย ธีรเดช โสะหาบ

68 ม.1/3 21804 เด็กชาย ปรมี ช่วยเรือง

69 ม.1/3 21805 เด็กชาย ภูวเดช ศรีจันทร์

70 ม.1/3 21806 เด็กชาย มนตรี ปราบเสร็จ

71 ม.1/3 21811 เด็กชาย ศุภกฤต นะวะกะ

72 ม.1/3 21812 เด็กชาย สรยุทธ สว่างวัน

73 ม.1/3 21813 เด็กชาย สุพัทธ์ ปานเล็ก

74 ม.1/3 21815 เด็กหญิง กรรภิรมย์ สังขาว

75 ม.1/3 21816 เด็กหญิง กอบทอง แซ่ส่อ

76 ม.1/3 21817 เด็กหญิง ฐิตาภา ยอมใหญ่

77 ม.1/3 21818 เด็กหญิง ฐิติมา แซ่ด่าน

78 ม.1/3 21819 เด็กหญิง นัฐฐาวีรนุช เทพแก้ว

79 ม.1/3 21821 เด็กหญิง พีรดา คงเอียง

80 ม.1/3 21822 เด็กหญิง แพรพรรณ เพชรขัน

81 ม.1/3 21823 เด็กหญิง ภูมรา หนูปาน

82 ม.1/3 21824 เด็กหญิง ลักษณา ทองช้ัน

83 ม.1/3 21825 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ชูเนตร

84 ม.1/3 21826 เด็กหญิง วรรณภา ไชยวงศ์

85 ม.1/3 21827 เด็กหญิง สิรินยา ไทรบุรี



86 ม.1/3 21828 เด็กหญิง อนงค์นาถ ช่วยเอียด

87 ม.1/3 21829 เด็กหญิง อัมริตา มอบพิจิตร

88 ม.1/3 22180 เด็กหญิง ธัญชนก เดชอรัญ

89 ม.1/3 22185 เด็กหญิง ธัญญาเรศ ขวัญทอง

90 ม.1/3 22191 เด็กหญิง ปาริฉัตร ฤทธิจอม

91 ม.1/3 21809 เด็กชาย วชิรวิทย์ อ่อนคง

92 ม.1/3 21814 เด็กชาย อนาวิล ศรีด า

93 ม.1/3 21803 เด็กชาย ปฏิวัติ ช่วยทอง

94 ม.1/3 21807 เด็กชาย รัชพล เส็นฤทธ์ิ

95 ม.1/3 21808 เด็กชาย รัฐกร ควนวิไล

96 ม.1/4 21830 เด็กชาย กรวิทย์ เพ็ชรขัน

97 ม.1/4 21831 เด็กชาย กฤษฎา โชติสกุล

98 ม.1/4 21832 เด็กชาย กิตติพงษ์ แซ่หลี

99 ม.1/4 21833 เด็กชาย คุณากร ปิติรัตนวรรณ

100 ม.1/4 21836 เด็กชาย ชานุ โปซิว

101 ม.1/4 21837 เด็กชาย ตรีเดช ร่ืนรม

102 ม.1/4 21839 เด็กชาย นัฐพงษ์ ลู่เด็นบุตร

103 ม.1/4 21840 เด็กชาย บุณพจน์ นิลสกุล

104 ม.1/4 21841 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ หลงเศษ

105 ม.1/4 21843 เด็กชาย พีรภาส เอียดขาว

106 ม.1/4 21844 เด็กชาย ภูรีพัฒน์ อินทรทอง

107 ม.1/4 21846 เด็กชาย อนันตการ ชูแก้ว

108 ม.1/4 21847 เด็กชาย อภิเดช นาชุมเห็ด

109 ม.1/4 21850 เด็กหญิง กัญญรัตน์ ปลัดสังข์

110 ม.1/4 21851 เด็กหญิง กัญญารัตน์ หยงสตาร์

111 ม.1/4 21852 เด็กหญิง ณัฐกานณ์ ช่วยสุข

112 ม.1/4 21853 เด็กหญิง ณิชกุล สถาวรจ ารัส

113 ม.1/4 21855 เด็กหญิง ป่ินสุดา เต้งชู

114 ม.1/4 21857 เด็กหญิง ยูเรนัส แข็งแรง

115 ม.1/4 21858 เด็กหญิง วรนุช สุ่นอัมพร



116 ม.1/4 21859 เด็กหญิง วิชชุดา เรืองรัตน์

117 ม.1/4 21860 เด็กหญิง วิภาวดี ป่ินกุมภีร์

118 ม.1/4 21863 เด็กหญิง อมิตดา ส านักพงษ์

119 ม.1/4 22167 เด็กหญิง ชิดชนก ทองขวิด

120 ม.1/4 22183 เด็กหญิง วรัทยา บุหงอ

121 ม.1/4 22188 เด็กหญิง ปารีฉัตร เสนจาง

122 ม.1/4 21856 เด็กหญิง พัฒนวดี จงภักดี

123 ม.1/4 22184 เด็กหญิง เขมมิกา ขาวส ารวย

124 ม.1/4 21842 เด็กชาย พิเชษฐ์ แสงเมฆ

125 ม.1/4 21861 เด็กหญิง สุกัญญา บัวรักษ์

126 ม.1/4 21848 เด็กชาย อภินันท์ จันทร์แก้ว

127 ม.1/4 21838 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็ชรจ าเริญ

128 ม.1/4 21854 เด็กหญิง ณิชากร รอดพันธ์

129 ม.1/4 21849 เด็กชาย อรรถพล นวะศรี

130 ม.1/4 21427 เด็กชาย อนุวัฒน์ ช่ืนมาก

131 ม.1/4 21845 เด็กชาย วรเวช หยงสตาร์

132 ม.1/5 21561 เด็กชาย อชิรวิชญ์ นิลสกุล

133 ม.1/5 21864 เด็กชาย กรวิชญ์ นาคสุวรรณ์

134 ม.1/5 21865 เด็กชาย คธาวุฒิ สุวรรณวัฒน์

135 ม.1/5 21866 เด็กชาย จิรยุทธ์ เพ็งชีพ

136 ม.1/5 21867 เด็กชาย ณัฐดนัย พรหมราช

137 ม.1/5 21868 เด็กชาย ดนุภพ เท่ียงธรรม

138 ม.1/5 21871 เด็กชาย พงศธร เท่ียงธรรม

139 ม.1/5 21873 เด็กชาย สิทธินนท์ สุขสันต์

140 ม.1/5 21874 เด็กชาย อดิเทพ อินทร์จันทร์

141 ม.1/5 21875 เด็กชาย อติกานต์ โมรา

142 ม.1/5 21876 เด็กชาย อนันต์เทพ ไชยมน

143 ม.1/5 21877 เด็กชาย อนุพนธ์ ชัยศิริ

144 ม.1/5 21880 เด็กหญิง ขวัญชนก นาทุ่งนุ้ย

145 ม.1/5 21882 เด็กหญิง จุฑามาศ คีรีรัตน์



146 ม.1/5 21884 เด็กหญิง ณัฐณิชา นาศร

147 ม.1/5 21885 เด็กหญิง ตรีรัตน์ เก้าเอ้ียน

148 ม.1/5 21886 เด็กหญิง พรทิพย์ นะวะกะ

149 ม.1/5 21887 เด็กหญิง พฤทธิพร อรชร

150 ม.1/5 21888 เด็กหญิง พัชรภรณ์ จันธิมา

151 ม.1/5 21889 เด็กหญิง พุฒิพร จิตรพงษ์

152 ม.1/5 21890 เด็กหญิง ศราสิณี คงชาติ

153 ม.1/5 21891 เด็กหญิง ศิริกมล พรหมศิริ

154 ม.1/5 21892 เด็กหญิง สิริมา มัธยันต์

155 ม.1/5 21893 เด็กหญิง สุชาดา สังข์แก้ว

156 ม.1/5 21894 เด็กหญิง สุพัฒตรา ดอกรัก

157 ม.1/5 22174 เด็กชาย ธนกร อิดท้ิง

158 ม.1/5 22177 เด็กชาย มนัญชัย สิงห์แก้ว

159 ม.1/5 22189 เด็กชาย เต็มวศิน เพชรฤทธ์ิ

160 ม.1/5 21869 เด็กชาย ธนวิชญ์ เก้าเอ้ียน

161 ม.1/5 21881 เด็กหญิง จีรนันท์ พันธ์ุเกตุ

162 ม.1/5 21896 เด็กหญิง อิสริยา ทองมณี

163 ม.1/5 21878 เด็กชาย เอเซีย หาบสา

164 ม.1/5 21870 เด็กชาย บัณฑิต พลผอม

165 ม.1/5 21883 เด็กหญิง ชลธิชา เทพสุทธ์ิ

166 ม.1/6 21898 เด็กชาย เขมรินทร์ รักษ์ณรงค์

167 ม.1/6 21903 เด็กชาย ธนพัฒน์ หยงสตาร์

168 ม.1/6 21904 เด็กชาย ธนัตถ์ ไทยด า

169 ม.1/6 21905 เด็กชาย นฤสรณ์ คงหนู

170 ม.1/6 21907 เด็กชาย นัทธวัช ด้วงแก้ว

171 ม.1/6 21911 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ อินทร์ทอง

172 ม.1/6 21912 เด็กชาย วิระพัฒน์ ชุมแก้ว

173 ม.1/6 21913 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ชัยหาญ

174 ม.1/6 21914 เด็กชาย อดิศักด์ิ เทพสุวรรณ

175 ม.1/6 21916 เด็กหญิง กุลจิรา จันพุ่ม



176 ม.1/6 21917 เด็กหญิง จันทร์รัตน์ เส็นหละ

177 ม.1/6 21921 เด็กหญิง ณิชารีย์ ชูแสง

178 ม.1/6 21922 เด็กหญิง ดวงแก้ว ทองฤทธ์ิ

179 ม.1/6 21925 เด็กหญิง รุ่งทิวา ป่ินกุมภีร์

180 ม.1/6 21926 เด็กหญิง วรรณษา พรมค าพันธ์

181 ม.1/6 21927 เด็กหญิง ศศิวิมล คงวัน

182 ม.1/6 21929 เด็กหญิง สุชานาฎ บุญทอง

183 ม.1/6 21930 เด็กหญิง อรอุมา โงกเขา

184 ม.1/6 21931 เด็กหญิง อามิตดา หลีแคล้ว

185 ม.1/6 22179 เด็กชาย กฤษดา ทองดี

186 ม.1/6 21920 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ขวัญแก้ว

187 ม.1/6 22193 เด็กชาย ธีรภัทร ยาพันธ์

188 ม.1/6 21901 เด็กชาย ธนโชติ ส านักพงศ์

189 ม.1/6 21924 เด็กหญิง ภัทรพร สามารถ

190 ม.1/6 21910 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ อินทอง

191 ม.1/6 21915 เด็กหญิง กนกวรรณ ศิริพันธ์

192 ม.1/6 21918 เด็กหญิง ชนากานต์ ทิพย์กล่อม

193 ม.1/6 21906 เด็กชาย นัชพงษ์ ทองช้ัน

194 ม.1/6 21906 เด็กชาย นัชพงษ์ ทองช้ัน

195 ม.1/7 21934 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มากจุ้ย

196 ม.1/7 21936 เด็กชาย ทวีศักด์ิ ชัยชู

197 ม.1/7 21937 เด็กชาย ธิบดินทร์ สุดแกล้ว

198 ม.1/7 21939 เด็กชาย นิพิฐ์พนธ์ เดชอรัญ

199 ม.1/7 21940 เด็กชาย พงศ์พันธ์ุ สวนอินทร์

200 ม.1/7 21941 เด็กชาย ยศพัฒน์ ลัทธิธรรม

201 ม.1/7 21946 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีเกตุ

202 ม.1/7 21948 เด็กชาย อภิรักษ์ แซ่เฮง

203 ม.1/7 21951 เด็กหญิง จันทิมา มากจุ้ย

204 ม.1/7 21953 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ จิตต์บุญ

205 ม.1/7 21954 เด็กหญิง ธัญภรณ์ แซ่เตียว



206 ม.1/7 21955 เด็กหญิง บุญวราวดี จันทร์โสะ

207 ม.1/7 21957 เด็กหญิง รณิดา พลสังข์

208 ม.1/7 21958 เด็กหญิง เรวดี ปานแดง

209 ม.1/7 21959 เด็กหญิง วรรณนิษา ดีเบา

210 ม.1/7 21960 เด็กหญิง วราภรณ์ พรหมช่วย

211 ม.1/7 21961 เด็กหญิง วรินรัตน์ รอดสุด

212 ม.1/7 21963 เด็กหญิง สมิตานัน หลงขาว

213 ม.1/7 21964 เด็กหญิง อนุสา ไหมทอง

214 ม.1/7 22186 เด็กหญิง นันทิชา ทองหอม

215 ม.1/7 22197 เด็กหญิง ทาริกา จิตรเพชร

216 ม.1/7 21952 เด็กหญิง ชลกาญจน์ ทองเม่ง

217 ม.1/7 21962 เด็กหญิง วันวิสาข์ จูห้อง

218 ม.1/7 21933 เด็กชาย ชาคริต เผ่าจ ารูญ

219 ม.1/7 21945 เด็กชาย ศุภณัฐ บุญรินทร์

220 ม.1/7 22195 เด็กหญิง ลลิตา เทียนเต้ง

221 ม.1/7 21942 เด็กชาย ยุคลเดช เทพสุวรรณ์

222 ม.1/7 21935 เด็กชาย ตะวัน เก้ือเดช

223 ม.1/7 21938 เด็กชาย ธีรภัทร อนันต์

224 ม.1/7 21965 เด็กหญิง อภิชญา รัตนกานตะดิลก

225 ม.1/7 21950 เด็กชาย อัศนัย คงชาติ

226 ม.1/8 21967 เด็กชาย จิรภัทร์ รองเดช

227 ม.1/8 21968 เด็กชาย จิรสิน วันแรก

228 ม.1/8 21969 เด็กชาย ชยพล รอดสุด

229 ม.1/8 21970 เด็กชาย ชัยรัตร นาชัยเพชร

230 ม.1/8 21973 เด็กชาย ธีรภัทร เอ็มมะค่า

231 ม.1/8 21974 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ รักเมือง

232 ม.1/8 21976 เด็กชาย ภานุวิชญ์ สีสุด

233 ม.1/8 21977 เด็กชาย วัฒนพงศ์ กังแฮ

234 ม.1/8 21978 เด็กชาย ศศินทร์ เสมา

235 ม.1/8 21979 เด็กชาย สิทธิโชค บุญเทียบ



236 ม.1/8 21980 เด็กชาย อภิลักษณ์ ใจตรง

237 ม.1/8 21981 เด็กชาย อภิรักษ์ นาคเล็ก

238 ม.1/8 21982 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ โสธารัตน์

239 ม.1/8 21983 เด็กหญิง ชนาธิป สุวรรณ

240 ม.1/8 21984 เด็กหญิง ชลธิชา หะหมาน

241 ม.1/8 21985 เด็กหญิง ชลนิศา ด าทิพย์

242 ม.1/8 21986 เด็กหญิง ณัชมล เหลือแดง

243 ม.1/8 21988 เด็กหญิง ตรีรัตน์ คงผลาญ

244 ม.1/8 21989 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองพล

245 ม.1/8 21991 เด็กหญิง พัทรวี กาญจนาทิพย์

246 ม.1/8 21993 เด็กหญิง รังสิมา ทองค าแท้

247 ม.1/8 21995 เด็กหญิง สุพรรณษา อ่ึงทอง

248 ม.1/8 21997 เด็กหญิง โสรยา แก้วพิทักษ์

249 ม.1/8 21998 เด็กหญิง อินทิรา สิงห์อินทร์

250 ม.1/8 21999 เด็กหญิง อุมากร แต้มประสิทธ์ิ

251 ม.1/8 22172 เด็กชาย นพเดช ชูชนะ

252 ม.1/8 22178 เด็กชาย วรวุฒิ พลรัตน์

253 ม.1/8 21975 เด็กชาย ปุณณชัย คีรีรัตน์

254 ม.1/8 21992 เด็กหญิง ภัทริยาภรณ์ เส็นฤทธ์ิ

255 ม.1/8 21971 เด็กชาย ณภัทร พิชัยรัตน์

256 ม.1/8 21987 เด็กหญิง ณัฐณิชา คงการ

257 ม.1/8 21990 เด็กหญิง พรสุดา รักษารักษ์

258 ม.1/9 22000 เด็กชาย คลังบดินทร์ ซ าฮกต้ัน

259 ม.1/9 22002 เด็กชาย ซีเก้า นวลเปียน

260 ม.1/9 22003 เด็กชาย ณัฐรัตน์ สายน้อย

261 ม.1/9 22004 เด็กชาย ธีรภาพ เวียนวัตร

262 ม.1/9 22005 เด็กชาย ธีรยุทธ เก้าเอ้ียน

263 ม.1/9 22006 เด็กชาย ธีระภัทร แสงอาทิตย์

264 ม.1/9 22007 เด็กชาย ปิยพงศ์ วงศ์อินทร์

265 ม.1/9 22010 เด็กชาย วิศรุต ช่วยเรือง



266 ม.1/9 22011 เด็กชาย วีระภาพ ใจบุญ

267 ม.1/9 22012 เด็กชาย ศรายุทธ์ รอดสุด

268 ม.1/9 22014 เด็กชาย สรวิชญ์ เพชรประเสริฐ

269 ม.1/9 22015 เด็กชาย สุพิพัฒน์ แก้วบัวสงค์

270 ม.1/9 22016 เด็กชาย อกนิษฐ์ สมแสง

271 ม.1/9 22017 เด็กชาย อธิราช จิตต์บุญ

272 ม.1/9 22018 เด็กชาย อนันทชิต พลหลา

273 ม.1/9 22020 เด็กหญิง เขมิกา แก้วพิทักษ์

274 ม.1/9 22021 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ บัวแก้ว

275 ม.1/9 22022 เด็กหญิง ชนารดี ชูแสง

276 ม.1/9 22024 เด็กหญิง ชุติมณฑย์ เพ็งมาก

277 ม.1/9 22025 เด็กหญิง ญาดารัตน์ โงกเขา

278 ม.1/9 22026 เด็กหญิง ธิตินันท์ ฤทธิเดช

279 ม.1/9 22027 เด็กหญิง พัชรนันทนัช แซ่เขา

280 ม.1/9 22028 เด็กหญิง พิมพ์วรี ทองศรีชุม

281 ม.1/9 22030 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ พรหมราช

282 ม.1/9 22031 เด็กหญิง สุทธิกมล มีสุข

283 ม.1/9 22032 เด็กหญิง สุธาสินี ทองหนู

284 ม.1/9 22033 เด็กหญิง อลิสดา เดชอรัญ

285 ม.1/9 22192 เด็กหญิง นลินทิพย์ กันวิมล

286 ม.1/9 22196 เด็กหญิง มานิตา ไชยเทพ

287 ม.1/9 22187 เด็กชาย ศิวกร เดชสุข

288 ม.1/9 22029 เด็กหญิง ฟาติมา บุญรินทร์

289 ม.1/9 22013 เด็กชาย สถิตพล รักษารัก

290 ม.1/9 22023 เด็กหญิง ชลิวรรณ จิตร์บุญ

291 ม.1/9 22001 เด็กชาย ชินวัตร หนูพินิช

292 ม.1/10 22034 เด็กชาย กฤตเมธ ฮ้ันเย็ก

293 ม.1/10 22035 เด็กชาย กิติกร ทิพย์ศรี

294 ม.1/10 22036 เด็กชาย จิรารุวัฒน์ อ่ึงทอง

295 ม.1/10 22037 เด็กชาย ณัฐศาสตร์ ไทรบุรี



296 ม.1/10 22038 เด็กชาย ทัตพงศ์ ศรีสวัสด์ิ

297 ม.1/10 22039 เด็กชาย ธนชาติ ติณโสภารัตน์

298 ม.1/10 22040 เด็กชาย ธนบดี จันทร์สว่าง

299 ม.1/10 22043 เด็กชาย นฤบดินทร์ คงอินทร์

300 ม.1/10 22045 เด็กชาย พัสกร ชูช่วย

301 ม.1/10 22047 เด็กชาย วิทธิย พลหลา

302 ม.1/10 22048 เด็กชาย ศตายุ โต๊ะด า

303 ม.1/10 22049 เด็กชาย อดิเทพ สงศรี

304 ม.1/10 22053 เด็กหญิง ดรุณี รอดสุด

305 ม.1/10 22055 เด็กหญิง ธัญสินี สังข์ทอง

306 ม.1/10 22056 เด็กหญิง นฤมล สังข์นุ้ย

307 ม.1/10 22058 เด็กหญิง ปรางทิพย์ ทุ่ยอ้น

308 ม.1/10 22060 เด็กหญิง ภานุมาส จันทร์เกตุ

309 ม.1/10 22061 เด็กหญิง ภูมรินทร์ หนูปาน

310 ม.1/10 22062 เด็กหญิง วรนุช เพ็งเทพ

311 ม.1/10 22063 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศิริรักษ์

312 ม.1/10 22064 เด็กหญิง สิรินทิพย์ ขันชู

313 ม.1/10 22065 เด็กหญิง สิริวรรณ แซะหมาด

314 ม.1/10 22066 เด็กหญิง สุวิมล หิมมะ

315 ม.1/10 22170 เด็กชาย พีรพัฒน์ หูเขียว

316 ม.1/10 22175 เด็กชาย ธนดล ใจจ้อง

317 ม.1/10 22067 เด็กหญิง อมรรัตน์ เพ็งรัสมี

318 ม.1/10 22057 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ เสียมไหม

319 ม.1/10 22171 เด็กชาย กิตติธัช แสวงผล

320 ม.1/10 22044 เด็กชาย ปิยวัฒน์ บัวสม

321 ม.1/10 22050 เด็กชาย อลงกรณ์ แก้วจันทร์

322 ม.1/10 22052 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ปานเล็ก

323 ม.1/11 21756 เด็กชาย กษิด์เดช ทองรักษ์

324 ม.1/11 21757 เด็กชาย กิตติภณ รอดสุด

325 ม.1/11 21758 เด็กชาย เกริกฤทธ์ิ ควนวิไล



326 ม.1/11 21759 เด็กชาย คงฤทธ์ มาแดง

327 ม.1/11 21760 เด็กชาย จักราวุษ เฟ่ืองฟ้า

328 ม.1/11 21762 เด็กชาย นนทกร พลศรี

329 ม.1/11 21763 เด็กชาย นัฐนันท์ หลงหา

330 ม.1/11 21765 เด็กชาย พบธรรม ศิริพันธ์

331 ม.1/11 21766 เด็กชาย พัสกร สีมา

332 ม.1/11 21768 เด็กชาย สิรภพ รังษี

333 ม.1/11 21770 เด็กหญิง กันย์สุดา พวงแก้ว

334 ม.1/11 21771 เด็กหญิง คัทลียา เกตุแก้ว

335 ม.1/11 21772 เด็กหญิง คุณัญญา เกตุแก้ว

336 ม.1/11 21773 เด็กหญิง จรรณ์จุฑามาศ ขวัญจินดา

337 ม.1/11 21774 เด็กหญิง จิรานันท์ หนูวงษ์

338 ม.1/11 21775 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ปราบคช

339 ม.1/11 21777 เด็กหญิง ฐิติวรดา ช่วยเกตุ

340 ม.1/11 21778 เด็กหญิง ณัฐวดี เก้ือเดช

341 ม.1/11 21779 เด็กหญิง ณิฌณัฐชา แซ่หลี

342 ม.1/11 21781 เด็กหญิง ทิพยเนตร ชัยศิริ

343 ม.1/11 21782 เด็กหญิง นรีรัตน์ สัญจิตร

344 ม.1/11 21783 เด็กหญิง นัฐติกาล หยังดี

345 ม.1/11 21784 เด็กหญิง พิริษา รอดถนน

346 ม.1/11 21785 เด็กหญิง เพชรลดา อินทร์จันทร์

347 ม.1/11 21786 เด็กหญิง ภัณฑิรา คงแก้ว

348 ม.1/11 21787 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ใสสงค์

349 ม.1/11 21788 เด็กหญิง ลักขณา เหมเส็น

350 ม.1/11 21789 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ขันค า

351 ม.1/11 21790 เด็กหญิง วิสาชล สิงห์อินทร์

352 ม.1/11 21791 เด็กหญิง ศิรินาฎ ยงกิจ

353 ม.1/11 21792 เด็กหญิง สิริธร ฤทธ์ิเดชา

354 ม.1/11 21793 เด็กหญิง สุพิชชา ขันแกล้ว

355 ม.1/11 21794 เด็กหญิง อัญมณี วิจิตร



356 ม.1/11 21380 เด็กชาย ทินวุฒิ บริมาตุ

357 ม.1/11 21795 เด็กหญิง อัสรีนา เปาะสู

358 ม.1/12 22102 เด็กชาย กิตติพงศ์ ทองรักษ์

359 ม.1/12 22104 เด็กชาย ณัฐดนัย ปานด้วง

360 ม.1/12 22105 เด็กชาย ปฏิวัติ บุญสุทธ์ิ

361 ม.1/12 22106 เด็กชาย เป่ียมศักด์ิ วรรณแรก

362 ม.1/12 22107 เด็กชาย ฟุรกอน เสียมใหม

363 ม.1/12 22108 เด็กชาย สรรพสิทธ์ิ รงค์รัตน์

364 ม.1/12 22109 เด็กชาย สุวรรณ เส็นขาว

365 ม.1/12 22110 เด็กหญิง กัญญรัตน์ ทองอินทร์

366 ม.1/12 22111 เด็กหญิง กุลช์ชญา นาคเวช

367 ม.1/12 22112 เด็กหญิง ขวัญเนตร ชูแสง

368 ม.1/12 22115 เด็กหญิง นิลวรรณ น้ าเย้ือง

369 ม.1/12 22116 เด็กหญิง พรทิพา จันทรเกษ

370 ม.1/12 22117 เด็กหญิง พัชริดา พิชัยรัตน์

371 ม.1/12 22119 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ ดีจะมาลา

372 ม.1/12 22120 เด็กหญิง วนิดา สามัญ

373 ม.1/12 22121 เด็กหญิง วรรณวิสา หงษ์วิเศษ

374 ม.1/12 22122 เด็กหญิง วารุณี คีรีรัตน์

375 ม.1/12 22123 เด็กหญิง วิภาวนี รุ่งสมบัติ

376 ม.1/12 22124 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ฤทธิเดช

377 ม.1/12 22125 เด็กหญิง ศศิธร จิตรักษ์

378 ม.1/12 22126 เด็กหญิง ศิริประภา เก่งเท่ียว

379 ม.1/12 22127 เด็กหญิง สกาวฟ้า หม่ันกิจ

380 ม.1/12 22128 เด็กหญิง สิริขวัญ รงค์รัตน์

381 ม.1/12 22130 เด็กหญิง สุทิตา กังแฮ

382 ม.1/12 22131 เด็กหญิง สุปรียา เมืองซอง

383 ม.1/12 22132 เด็กหญิง อภิญญา รักษา

384 ม.1/12 21764 เด็กชาย เพชรพล แก้ววิเศษ

385 ม.1/1 เด็กชาย สงกรานต์ ยอดข า



386 ม.1/1 เด็กชาย วีระวัฒน์ เสียมไหม

387 ม.1/1 เด็กหญิง ไพรขวัญ ย่านทรัพย์

388 ม.1/5 เด็กหญิง ไอศิมา วงศ์ศิลา

389 ม.1/6 เด็กชาย จักรชัย เหล่าพรหม

390 ม.1/6 เด็กหญิง ชุติภา นิลพัน

391 ม.1/6 เด็กชาย ชนะชัย รองเดช

392 ม.1/6 เด็กชาย ปกรณ์ สุขบุญสังข์

393 ม.1/6 เด็กหญิง ศิริกัญญา อมัจกุล

394 ม.1/7 เด็กชาย ศตวรรษ นาทุ่งนุ้ย

395 ม.1/7 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ สามทอง

396 ม.1/10 เด็กหญิง กุลธาดา ขาวคง

397 ม.1/10 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ปานแป้นน้อย


