
คนที่ รหัสนักเรยีน หมายเหตุ

1 6010048 เด็กชาย เกียรติวงศ์ นามปัญญา

2 6010057 เด็กหญิง เจกิตาน์ นวนน่วม เพิ่มเติม

3 6010053 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ศรีเสมอ เพิ่มเติม

4 6010107 เด็กหญิง เบญญาภา อนันตริยะทรัพย์ เพิ่มเติม

5 6010165 เด็กชาย กนกพล ดรกันยา เพิ่มเติม

6 6010103 เด็กชาย ก้องภมูิ จุฬารี

7 6010075 เด็กชาย กิตติพงษ์ พุฒทอง

8 6010113 เด็กชาย กิติเมศวร์ เจริญธวชัพงษ์

9 6010177 เด็กชาย กิตินันท์ ศรีประเสริฐ เพิ่มเติม

10 6010207 เด็กหญิง ข้าวหอม โคตรดก

11 6010176 เด็กหญิง งามไทย สายทิพย์

12 6010137 เด็กหญิง จณิสดา ทีบุญมา

13 6010212 เด็กชาย จักรพรรด์ิ ภวูจิิตร เพิ่มเติม

14 6010120 เด็กหญิง จุลลดา ภวูดลผาแดง

15 6010114 เด็กหญิง จุฬาทิพยดา ดอนปรีชา

16 6010239 เด็กชาย ชนเมธ รินทราช เพิ่มเติม

17 6010129 เด็กหญิง ชนัญญ์ทิชา บุษดี

18 6010024 เด็กหญิง ฐาปนี ฐานะปัตโถ เพิ่มเติม

19 6010067 เด็กหญิง ฐิตาพร น้อยศิริ เพิ่มเติม

20 6010147 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ช านาญหมอ

21 6010313 เด็กหญิง ฐิตาภา ภจูอมผา

22 6010009 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ เมฆชะอุ้ม

23 6010219 เด็กหญิง ณภทัร ธรรมวเิศษ

24 6010016 เด็กชาย ณภทัร พลายบัว เพิ่มเติม

25 6010015 เด็กหญิง ณภทัร มะเสนะ
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26 6010069 เด็กหญิง ณฤดี วงศ์ใหญ่

27 6010046 เด็กหญิง ณัฎธดิา จิตใส

28 6010076 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดรนาม

29 6010205 เด็กชาย ณัฐธพงษ์ หาดทะเล

30 6010315 เด็กหญิง ณัฐริกา บุญมา

31 6010081 เด็กชาย ติณณ์ ลวกุล

32 6010206 เด็กหญิง ทักษอร เห็มสังหาร

33 6010253 เด็กชาย ธนกฤต ค ามณี

34 6010143 เด็กหญิง ธนพร นาบ ารุง

35 6010013 เด็กหญิง ธนภร ประทุมรัตน์

36 6010254 เด็กชาย ธรีวจัน์ ตันทะศิลป์

37 6010035 เด็กชาย นิติพัฒน์ โชคธนนิตินันท์

38 6010198 เด็กหญิง บุญญรัตน์ บุญค  า

39 6010170 เด็กชาย บุญยภู นครศรี

40 6010138 เด็กหญิง บุณฑริก กายาผาด

41 6010095 เด็กหญิง บุษรินทร์ จ าปาบุรี

42 6010096 เด็กหญิง ปญาตา ไชยค าภา เพิ่มเติม

43 6010104 เด็กชาย ปภนิวชิ อ่อนพุทธา

44 6010027 เด็กหญิง ปริยากร ญาวงศ์

45 6010232 เด็กหญิง ปวริศา บริหาร เพิ่มเติม

46 6010122 เด็กหญิง ปวณีนันท์ สังขวเิชียร

47 6010017 เด็กหญิง ปวณีา ถีอาสนา

48 6010171 เด็กชาย ปุณณวชิ ก้านมะลิ

49 6010011 เด็กชาย พงศภคั โชควริิยะจิตต์

50 6010054 เด็กชาย พร้อมพัฒน์ ผลรักษา

51 6010061 เด็กหญิง พัชรพร แก้วพริ ง

52 6010110 เด็กชาย พัทธดนย์ ดงเจริญ

53 6010025 เด็กหญิง พิชญ์สินี เขม้นการ

54 6010072 เด็กหญิง พิมชุติมาศ คุรุพันธุภ์กัดี

55 6010058 เด็กชาย ภริูนทร์ ศิวบวรวฒันา



56 6010256 เด็กชาย ภวูนัย นาแถมเงิน เพิ่มเติม

57 6010117 เด็กชาย ยุทธนา สาไชยันต์

58 6010036 เด็กชาย รณรต วงษ์ผักเบี ย

59 6010042 เด็กหญิง ระริญ แสงฉายา

60 6010118 เด็กหญิง รังสิมา นามวงศ์

61 6010283 เด็กชาย รัฐเขตต์ ปาปิม

62 6010235 เด็กหญิง ริสา ฉายผาด เพิ่มเติม

63 6010112 เด็กหญิง ลัลนา สมใจวงษ์

64 6010052 เด็กชาย วงศธร ไพละออ

65 6010092 เด็กชาย วชิรวทิย์ ปองไป

66 6010186 เด็กหญิง วรัญชลี ตาลวงค์

67 6010119 เด็กชาย วชิานนท์ ครองกิจศิริ

68 6010163 เด็กหญิง วทิิตา ทองรัตน์

69 6010047 เด็กหญิง ศตพร แสงงาม เพิ่มเติม

70 6010175 เด็กหญิง ศรุตยา พลช านิ

71 6010233 เด็กหญิง ศิริพร สุรันนา เพิ่มเติม

72 6010020 เด็กชาย ศุภกร ยศภทัรเอกวรา

73 6010060 เด็กชาย ศุภวทิย์ แสนราช เพิ่มเติม

74 6010023 เด็กชาย สิรภพ ศิริโยธา

75 6010038 เด็กหญิง สิริอักษร มะธปิะโน

76 6010152 เด็กชาย สุทธพิจน์ ภอูาบอ่อน

77 6010157 เด็กหญิง สุธนิี ค าภกัดี เพิ่มเติม

78 6010087 เด็กหญิง สุธธีดิา เสนาวฒิุ

79 6010162 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ สังประกุล

80 6010200 เด็กหญิง หทัยทัด ค าไสว

81 6010018 เด็กชาย อชิระ เจริญวฒันมณีชัย

82 6010073 เด็กหญิง อรปรียา แสงห้าว

83 6010169 เด็กหญิง อัญเชิญสิริ อติชาติธ ารง


