
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

07.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน รับเอกสารคู่มือ  

08.30 น.  พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นายไพฑูรย์  ครองยุทธ  

09.00 น. – 10.30 น. กิจกรรมประจ าฐานความรู้ คณิตศาสตร์ รับเบรคหลังจบฐานแรก 

10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมประจ าฐานความรู้ วิทยาศาสตร์  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. – 14.30 น. กิจกรรมประจ าฐานความรู้ วิทยาศาสตร์ 
-สมองกลฝังตัว ด้วย Micro bit  
-เรียนรู้ Coding ห้อง iMac  
-Learning by iPad  

รับเบรคหลังจบฐาน 

14.30 น. – 15.00 น. ทดสอบระบบสมัครเรียนออนไลน์  
(นักเรียนช้ัน ม.5/1 จ านวน 30 คน) 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 

15.00 น. – 16.00 น. แนะแนวการศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจ  

16.00 น. – 16.30 น. พิธีปิด  
 

***   การแต่งกายด้วยชุดวอร์ม พลศึกษา 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมค่ำยเตรียมควำมพร้อมเข้ำศึกษำต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนำรีนุกูล 

วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ค่ายเตรียมความพร้อมเขา้ศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล 
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ปัณฑิตา นิลแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม เน่ืองจากมีนักเรียนสมัคร 

2 เด็กหญิง อารีรัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นช่ือภาษาอังกฤษ 
3 เด็กชาย อีธาล โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตัวอักษรไม่สมบูรณ์ 

4 เด็กชาย พัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รายละเอียดไม่ครบ 

5 เด็กชาย ธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ขอให้ติดต่อ  

6 เด็กหญิง วิชญาดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 085-3166979 
7 เด็กหญิง ณิชกานต์  ชันเรืองรัชต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ID Line:@ecpnarinukun 

8 เด็กชาย ธนเสฏฐ์  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
9 เด็กหญิง ธันญ์รพี นิษฐ์ธีรวัต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
10 เด็กชาย ญาณวุฒิ  ไสว  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี   

11 เด็กหญิง อัญณนา  หน่อแก้ว โรงเรียนพระกุมารอุบล  

12 เด็กชาย วรวุฒิ  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  

13 เด็กหญิง ปัทมา  อาจภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
14 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์  กลิน่แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
15 เด็กหญิง อาจริยาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

16 เด็กหญิง บงกชรัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
17 เด็กหญิง พอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
18 เด็กหญิง ลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

19 เด็กหญิง ชลิตา  น้ ากลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
20 เด็กชาย ณัฐพงศ์   ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
21 เด็กหญิง รัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

22 เด็กหญิง พัตร์พิมล  สีหะวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
23 เด็กหญิง ชัญญานุช  ชัฎขันธกิจ โรงเรียนบ้านหนองแสง  
24 เด็กชาย ธีร์กวิน  ยาค า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

25 เด็กชาย สรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

26 เด็กชาย กฤษกร ค าคง โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก อุบลราชธานี  

27 เด็กชาย ธนเดช เจริญวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
28 เด็กชาย อัครวรรธ  รัตนวัน   
29 เด็กชาย วิชญ์ลภัส  ศรีโยหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

30 เด็กหญิง ชนัญธิดา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
31 เด็กหญิง กนกนภัส ว่องไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
32 เด็กหญิง อภิญารัตน์  วิริยเวช   

33 เด็กหญิง ปิยณัฎฐ์  จ าปาศักด์ิ   
34 เด็กชาย นภัสกร  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
35 เด็กหญิง ณิชากร วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

36 เด็กชาย วิศรุต  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
37 เด็กหญิง อัจฉริยา  ชุติธรอมรวงศ์   

38 เด็กหญิง กัญญารัตน์  อ่อนเป่   

39 เด็กหญิง เพียงขวัญ สัมพะวงศ์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

 

40 เด็กหญิง ฟ้าใส  ศรีเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
41 เด็กหญิง รุจิษยา  ปะติโก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

42 เด็กหญิง ชญานิศ  ศิริกมลเศถียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

43 เด็กหญิง เบญญาภา  จารุตันต์ิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
44 เด็กหญิง สุจิตรา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  

45 เด็กหญิง ธนัญญา  สว่างงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  
46 เด็กหญิง อธิชา  ณ เชียงใหม่ โรเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  

47 เด็กหญิง ญาณิศา เกษแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  

48 เด็กหญิง ธิธัชธาร ศรีบุระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

49 เด็กหญิง สุพิชชา บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

50 เด็กหญิง นันท์นิชา อารีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

51 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ วิสาพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
52 เด็กชาย ธนกฤต เอกภิญโญสกุล โรเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
53 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

54 เด็กหญิง ชุติพัชร วงค าตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
55 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ ศรีทาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

56 เด็กชาย ศุภวิชญ์  โพธิจักร์ โรงเรียนอุบลวิยาคม  

57 เด็กชาย อัษฎายุธ  อินญาพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

58 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์  โก โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

59 เด็กชาย ธนกฤต  สุทธ ิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
60 เด็กชาย ธนาธร  นามโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

61 เด็กชาย ปัณณวิชญ์  ธีระวัฒนศักด์ื  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

62 เด็กหญิง ปวริศา  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  

63 เด็กหญิง ณัชนันท์  ประพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  
64 เด็กชาย อชิตะ แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

65 เด็กหญิง อรรัมภา เสริมทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
66 เด็กหญิง ณิชาภัทร จ าปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
67 เด็กหญิง อรรัมภา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

68 เด็กหญิง เอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
69 เด็กชาย พุทธพล บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

70 เด็กหญิง กิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

71 เด็กชาย ธนกร  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
72 เด็กหญิง พอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

73 เด็กชาย ธนกร  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
74 เด็กชาย วีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
75 เด็กชาย ภูวดล  จันทร์ดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

76 เด็กชาย ชาคริส  ใจช่ืน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

77 เด็กชาย ดลธรรม  นามค า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
78 เด็กชาย พสิษฐ์  ลาภย่ิง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

79 เด็กชาย พสิษฐ์ ลาภย่ิง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
80 เด็กหญิง กชกร พิมพา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

81 เด็กชาย ปฏิภาณ  พลสมัคร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
82 เด็กหญิง สุพิชชา จันทร์งาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
83 เด็กหญิง บุญจริา นาคสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

84 เด็กหญิง สุพิชชา มาเฉลิม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
85 เด็กหญิง ทิพวรรรณ  อินทสรรค์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
86 เด็กหญิง ชนกานต์  ร่วมสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

87 เด็กชาย เกียรติศิริภูมิ  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

88 เด็กหญิง นรมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
89 เด็กหญิง ศิริภุณญิกา  พูลพันธ ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

90 เด็กหญิง ปัทถมาภรณ ์ ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
91 เด็กชาย สรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

92 เด็กหญิง ศิริภุณญิกา  พูลพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

93 เด็กชาย ศุภสัณฑ ์ แสนศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

94 เด็กชาย คณาธิป  เคน้ าอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

95 เด็กชาย จตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

96 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  เสนาคุณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
97 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  เสนาคุณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
98 เด็กหญิง ปริฉัตร  วรรณไพ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

99 เด็กชาย ธนกร  อุตะนะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
100 เด็กชาย จิราธิวัฒน์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

101 เด็กชาย วีรภัทร  สิงห์คู่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

102 เด็กชาย ธนัชศกรณ์  มุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

103 เด็กชาย ก้องภพ  ตาน้อย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

104 เด็กชาย ธนกร  อุตะนะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
105 เด็กชาย ก้องภพ  ตาน้อย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

106 เด็กชาย ธนบดี  บุรณะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

107 เด็กชาย สุวรรณภูมิ  พาระหอม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

108 เด็กหญิง จินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
109 เด็กหญิง ธนภรณ์  ศิริขวา โรงเรียนมารีย์นิรมล  

110 เด็กหญิง สิริพรรณนิภา  สีดามาทา โรงเรียนมารีย์นิรมล  
111 เด็กชาย สุพณัฐ ชัยมัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
112 เด็กหญิง ญาณิศา  บุญสภุา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

113 เด็กชาย ธนกร  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
114 เด็กชาย อัศฎาวุธ  ไกรรักษ์ โรงเรียนมูลนิธวิัดศรีอุบลรัตนาราม  

115 เด็กหญิง ศุภิสรา  ศรีพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม  

116 เด็กหญิง ศุภิสรา ศรีพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
117 เด็กชาย พีรธัช (ไม่กรอกนามสกุล) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

118 เด็กหญิง ธนัญญา สว่างงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  
119 เด็กหญิง ทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
120 เด็กชาย ชัยวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

121 เด็กชาย ณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

122 เด็กหญิง ศิรภัสสร  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
123 เด็กหญิง ปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

124 เด็กหญิง พัตร์พิมล  สีหะวงค์ โรงเรียนมูลริธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
125 เด็กชาย สุประวีณ์  กาหลง โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุบลราชธานี  

126 เด็กชาย จาตุรนต์ พวงภาคีศิริ โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮักอุบลราชธานี  
127 เด็กหญิง ประภาพิศ กุลชิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
128 เด็กหญิง เพชรรัตน์ ประทาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

129 เด็กหญิง นภัสธวรรณ แก้วกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
130 เด็กหญิง ศรัญญา ขันธ์แก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
131 เด็กหญิง พลัญญา ใหญ่ปาง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

132 เด็กหญิง สุภาภรณ์ เช้ือพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

133 เด็กหญิง กนกพร สีงาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
134 เด็กหญิง ธารารัตน์ วงศ์กันย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

135 เด็กหญิง ประภาวินี ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
136 เด็กหญงิ อรดี สมมุ่ง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

137 เด็กหญิง อนุธิดา แสงเธียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

138 เด็กหญิง สุพัตรา น้ าเงิน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

139 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ชูยศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

140 เด็กชาย อภิวิทย์ สมสกุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

141 เด็กชาย รัชชานนท์ ลอยหา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
142 เด็กชาย สุทิวัส มูลตรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
143 เด็กหญิง ขวัญศิริ วงเวียน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

144 เด็กหญิง ชลธิดา นางาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
145 เด็กหญิง พลอยชมพู ขจัดมลทิน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

146 เด็กชาย ธีรวัชร์ สิถิระบุตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

147 เด็กชาย ชินวัฒน์ นามศักด์ิ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

148 เด็กชาย เจษฎา ชมภูพื้น โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

149 เด็กชาย นิติกร รัสสะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  
150 เด็กชาย ชาญณรงค์ จันอุทะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

151 เด็กชาย จิรภัทร มะนาตร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

152 เด็กหญิง ปริยากร  ประทุมมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

153 เด็กหญิง ญาณิศา  บุญสภุา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
154 เด็กหญิง ภาวิณี  จงจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

155 เด็กหญิง กวินธิดา  แก้วกล้า ไม่ระบุ  
156 เด็กชาย ธนภัทร  เช้ือชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
157 เด็กชาย นราวิชญ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อ านวยปัญญา)  

 
 

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนร่วมกับผู้ปกครอง 
ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล (ผู้ปกครอง) ชื่อ - นามสกุล (นักเรียน) หมายเหตุ 

1 นาง อุบลวรรณ  บัวขาว เด็กชายภูวนัตถ์  ปรีจิตต์   
2 นาง ประภัสสร  ภูทางนา ดช.ปัณณธร.  ภูทางนา   

3 นางสาว พรรณี บุญม ี เด็กหญิงวิชญาดา บุญม ี   

4 นาง รักษดาพรรณ พิมสาร ด.ญ.ธันยธรณ์ ทองพรม   

5 นาย ศุภชัย  แสงสว่าง ดช.ศุภกิตต์  แสงสว่าง   

6 นาง รุ่งนภา โทจันทร์ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โทจันทร์   

7 นาง อุษณีย์ เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว   
8 นาง นางอรพร ลิมปิจักร์ เด็กหญิงณิชาภัทร ลิมปิจักร์   
9 นางสาว สุนันทา ยุทธานันท์ เด็กหญิงมนัญญา ยุทธานันท์   

10 นาย Dechapol komsrisook เด็กชายวารี ค าศรีสุข    
11 นาย บุญเพ็ง.  เสสแสงศรี เด็กหญิงณัฏฐ์พิชชา. เสสแสงศรี   

12 นาย เดชพลค าศรีสุข  เด็กชาย วารี ค าศรีสุข    

13 นาง ฑิสิญา อ่อนละมูล เด็กชายทักษดนน์ สุคม   
14 นาง กรรณทิมา  ก้อนค า  เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนค า   

15 นาง กรรณิการ์  โสมรักษ์ เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์   
16 นาง สุภาพ  แก้วสง่า เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วสง่า   



ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล (ผู้ปกครอง) ชื่อ - นามสกุล (นักเรียน) หมายเหตุ 

17 นาง รัตนา  จันทร์อ่อน เด็กชายณัชพล  จันทร์อ่อน   
18 นาง วาสนา ปะติโก เด็กหญิงรุจิษยา ปะติโก   

19 นาง รัตนา  จันทร์อ่อน เด็กชายณัชพล  จันทร์อ่อน   
20 นาย ประวรชัย หอมอ่อน เด็กชายสรัณกร หอมอ่อน   

21 นาง กรรณิการ์ โสมรักษ์ เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์   

22 นาง ปุญชรัสมิ์ ธีระวัฒนศักด์ิ ดช.ปัณณวิชญ์  ธีระวัฒนศักด์ิ   

23 พ.ต.ท.หญิง ชญาดา  อารีพงษ์ เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์   

24 นาง วิริญญา ยาค า ด.ช.ธีร์กวิน ยาค า   

25 นาย จ านงค์ ประพรม เด็กหญิงณัชนันท์ ประพรม   
26 นาง รัตนพร  แสนทวีสุข เด็กชายอชิตะ  แสนทวีสุข   
27 นาง สมปอง ปทุมรัตนกุล ด.ญ.กิรติกาญจน์ ปทุมรัตนกุล   

28 นาย อพิศักด์ิ   อาจนรา เด็กชายภคพล   อาจนรา   
29 นาง วิไลพร  สิมมามัธ เด็กชายวุฒิพงษ์  สาริบุตร   

30 นางสาว ธัญนันท์  เหลาแก้ว เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ   

31 นาย อารี บุญสุภา เด็กหญิงญาณิศา บุญสุภา   

32 นาย ก าพล ไกรรักษ์ เด็กชายอัศฎาวุธ ไกรรักษ์   

33 นาย ชวลิต    บุ้งทอง เด็กชายพุทธพล   บุ้งทอง   
34 นางสาว นพวรรณ เขียวหวาน เด็กหญิงกวินธิดา แก้วกล้า   

 
****** ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 7  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  14.00 น. 


