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บัญชีรายช่ือข้าราชการครู ลูกจ้าง และนักเรียน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ขออนุญาตไปราชการ 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2565  

ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวเทิดไทฟาร์ม 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุรีย์ ศิริรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  
2 นางอิสริยา     ณ พัทลุง ครูช านาญการพิเศษ  
3 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ  
4 นางสาวพชรพร มั่นหาญ ครูช านาญการพิเศษ  
5 นางมลฤดี  เกตุแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  
6 นายเอกชัย สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ  
7 นายกานต์ ช่วงบุญศรี  ครูช านาญการพิเศษ  
8 นางดวงเดือน กิติประสาท  ครูช านาญการพิเศษ  
9 นางจารุวรรณ เดชคุ้ม  ครูช านาญการพิเศษ  

10 นางดารารัตน์ มะอิ  ครูช านาญการพิเศษ  
11 นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชย์กุล ครูช านาญการพิเศษ  
12 นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
13 นายปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา  ครูช านาญการ  
14 นางพนัชกร มีศาสตร์  ครูช านาญการ  
15 นายรุจิภาส หลักฐาน  คร ูอันดับ คศ.1  
16 นายเจษฎา  ประคองบุญมา  คร ูอันดับ คศ.1  
17 นางสาวพรทิพย์ ทาสา  คร ูอันดับ คศ.1  
18 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผลประเสริฐ  คร ูอันดับ คศ.1  
19 นางสาวจันทกานต์ แก้วบัวดี  คร ูอันดับ คศ.1  
20 นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์  คร ูอันดับ คศ.1  
21 นางสาวกานดา กันฉิม  คร ูอันดับ คศ.1  
22 นางชนาธิป  นึบสูงเนิน  ครผูู้ช่วย  
23 นางสาวณธษา ทรัพย์อร่าม  ครผูู้ช่วย  
24 นางสาวพัชราภรณ์ บุตรวงค์   พนักงานราชการ  
25 นางสาวพิชชาภรณ์ มูลเมือง  ครูอัตราจ้าง  
26 นายธีระยุทธ อินไชย   ครูอัตราจ้าง  
27 นางสาวปรียนุช บัวชุม  ครูอัตราจ้าง  
28 นายคุณกร สนองวงศ์ นักการ  
29 นายวิเชียร ลักขะติวงษ์ พนักงานขับรถ  
30 นายไพโรจน์ เรืองสุก พนักงานขับรถ  

 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
31 นายตันติกร   เชื้อผู้ดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
32 นายธนดล   ดอนเย็นไพร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
33 นายนุติพันธ์  มากสาคร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
34 นายปุณณภพ   ชมชื่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
35 นางสาวกรกช  เม่นเกิด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
36 นางสาวอมลวรรณ  พุ่มรส  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
37 นายจารุกิตต ์ ช่างเกวียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
38 นายวรวุฒ ิ แก้วพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
39 นางสาวพรทิพย์   สุขโชต ิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
40 เด็กชายกนกชาญ ภูตีนผา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
41 เด็กชายกนิชนนท์ มิตรเอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
42 เด็กชายจอมไต กาละพวก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
43 เด็กชายจิตรกร ค้อมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
44 เด็กชายจิรภัทร มาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
45 เด็กชายเจตบุตร ประเสริฐกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
46 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
47 เด็กชายธนพล แก้วทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
48 เด็กชายธนวัต ประหยัดทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
49 เด็กชายธราดล โตส าล ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
50 เด็กชายธีรภัทร ศิริธัญญาภรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
51 เด็กชายปรมะ ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
52 เด็กชายพิษณุ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
53 เด็กชายภาคภูมิ ช่างปราณีต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
54 เด็กชายภาคม ชินโชติเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
55 เด็กชายภานุวัฒน์ พาคาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
56 เด็กชายภูมิพัฒน์ ชุติทรัพย์ไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
57 เด็กชายวชิรวิทย์ ค าทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
58 เด็กชายศรัณยพงศ์ หน่อสุริวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
59 เด็กชายศิรภัส ทิมประดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
60 เด็กชายศุภกร ศรีนวลอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
61 เด็กชายอัศมเทพ เอ่ียมพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
62 เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
63 เด็กหญิงจันทิมา ศรีม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
64 เด็กหญิงจิดาภา เมฆทับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
65 เด็กหญิงเจติยา บูรณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
66 เด็กหญิงชาลิสา ทองรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  

 
 
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
67 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉาวบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
68 เด็กหญิงณัทนิพพิชน์ ลัดดากลม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
69 เด็กหญิงธนพร ภูศร ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
70 เด็กหญิงธารารัตน์ ผุยมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
71 เด็กหญิงบุณยกร ฉิมดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
72 เด็กหญิงเบญญาภา ไชยพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
73 เด็กหญิงพัชรพร เมืองชาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
74 เด็กหญิงวิมลสิริ เรือนก้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
75 เด็กหญิงปุญญิสา ศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1  
76 เด็กชายกตัญญู เทียนค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
77 เด็กชายกฤษณชัย บางสาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
78 เด็กชายกันตภณ ประภาธนานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
79 เด็กชายกุลินทร อ านวยวิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
80 เด็กชายจิณณวัตร ล้อมชัยสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
81 เด็กชายณัฏฐกรณ์ สอนเม่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
82 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คล้ายทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
83 เด็กชายณัฏฐชัย ลาบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
84 เด็กชายณัฐกรณ์ จิตเรือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
85 เด็กชายณัฐกิตติ์ เสนะปทุมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
86 เด็กชายณัฐพงษ์ ชุ่มสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
87 เด็กชายณัฐวุฒิ ยุผง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
88 เด็กชายธีรภัทร์ สาถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
89 เด็กชายนิธิวัฒน์ บวบหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
90 เด็กชายพงศธร ทัดทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
91 เด็กชายมัชฌิมา เพชรรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
92 เด็กชายรพีภัทร บัวสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
93 เด็กชายวงศกร จุลสัตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
94 เด็กชายวรกันต์ แก้วยอดหล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
95 เด็กชายวัชรากร ไกรอาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
96 เด็กชายวีรพล พริกทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
97 เด็กชายสรวิชญ์ ทองเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
98 เด็กชายออมสิน อบเชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
99 เด็กหญิงกชกร เฉลิมกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  

100 เด็กหญิงกัลย์สุดา นาคทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
101 เด็กหญิงชนาพร ไหลทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
102 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
 
 
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
103 เด็กหญิงธัญญาเรศ เมืองพระฝาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
104 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หยิบทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
105 เด็กหญิงปุณยวีร์ เที่ยงอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
106 เด็กหญิงผกามาศ มาสุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
107 เด็กหญิงพลอยจรัส อ่ าข า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
108 เด็กหญิงแพรวา อ่ าข า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
109 เด็กหญิงยศวดี โทนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
110 เด็กหญิงศศิวรรณ จาดยางโทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
111 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เฮิงมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
112 เด็กหญิงสริดา เเช่มช้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
113 เด็กหญิงอมลวรรณ ประดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
114 เด็กหญิงอรัชพร ปิ่นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
115 เด็กหญิงอุมาพร อัจยุตโภคิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
116 เด็กหญิงวรรณรดา ทองค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
117 เด็กหญิงณัฐนรีย์ ลาบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
118 เด็กหญิงปัณณธร ป้องถ่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2  
119 เด็กชายกฤติธี เป็ดปลูก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
120 เด็กชายกฤษฎา นาคศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
121 เด็กชายกวี หัตถมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
122 เด็กชายชยพล ใจกาวิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
123 เด็กชายชยานันต์ ฤทธิ์ตะเตาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
124 เด็กชายญาณวุฒิ พิมพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
125 เด็กชายฐปนัท อารีรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
126 เด็กชายณัฐชนน จักร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
127 เด็กชายณัฐพล ภู่ระหงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
128 เด็กชายธนภัทร เดชอุปการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
129 เด็กชายนราวิชญ์ นิ่มอ้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
130 เด็กชายปัญณวุฒิ ข าสินธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
131 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
132 เด็กชายพรชัย ค ารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
133 เด็กชายภูดิศ มั่นคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
134 เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธุ์พานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
135 เด็กชายรังสิมันตุ์ เมฆสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
136 เด็กชายรัตนกร อาทิจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
137 เด็กชายวชิรวิทย์ เมืองชาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
138 เด็กชายวิศรุต พูลล้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
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139 เด็กชายสถาพร แก้วสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
140 เด็กชายอนพัช แสงหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
141 เด็กชายอภิวัฒน์ ทองค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
142 เด็กชายอัครชัย ดอนค าไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
143 เด็กชายอิลยาส ซาห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
144 เด็กหญิงเกสรา แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
145 เด็กหญิงคุณาภรณ์ โกนด ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
146 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริเอ่ียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
147 เด็กหญิงชนากานต์ พูลเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
148 เด็กหญิงธนัชชา ผิวอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
149 เด็กหญิงนภัสสร ค าปล้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
150 เด็กหญิงนวพรรษ นวลทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
151 เด็กหญิงบวรรัตน์ บัวข า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
152 เด็กหญิงปิยฉัตร สมบุญลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
153 เด็กหญิงพิชชาพร ค าป้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
154 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บัวค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
155 เด็กหญิงมนต์ตรา น้อยใจม่ัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
156 เด็กหญิงมนัชนก เสือชาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
157 เด็กหญิงรัตนกร โชติภมรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
158 เด็กหญิงรัตนาพร พิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
159 เด็กหญิงอนุตรา ชูกลิ่นหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
160 เด็กหญิงอุรัญยา สอนสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
161 เด็กหญิงเนตรอัปสร สองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3  
162 เด็กชายกิตติภัฎ ภู่คอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
163 เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
164 เด็กชายเจษฎาพงษ์ พยัคมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
165 เด็กชายฉันทัช คงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
166 เด็กชายชญานนท์ ปั้นประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
167 เด็กชายทิวากร สุขแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
168 เด็กชายธนาวุฒิ พรหมมีเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
169 เด็กชายธีรพงศ์ คุงหุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
170 เด็กชายปัญญาวุฒิ เกตุตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
171 เด็กชายพัชรพล กาญจนสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
172 เด็กชายพิชิต เปรมปรีดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
173 เด็กชายภานุวัฒน์ แสวงวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
174 เด็กชายวรนภัส ชังมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
175 เด็กชายวรัญญู ตรงต่อกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
176 เด็กชายวิศรุต มีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
177 เด็กชายศุภณัฐ เฮิงมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
178 เด็กชายสวภัทร ปันเเก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
179 เด็กชายอภิวัฒน์ สุขวงษ ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
180 เด็กชายเอกอัครเดช คุ้มข า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
181 เด็กหญิงกชกาญจน์ มณีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
182 เด็กหญิงกมลวรรณ หมื่นจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
183 เด็กหญิงกรรวีร์ สิทธิโชค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
184 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายหยุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
185 เด็กหญิงกิตจาพัช อินคต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
186 เด็กหญิงจารุวรรณ เซี่ยงจ๊ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
187 เด็กหญิงจินตกัญญา จันเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
188 เด็กหญิงจิรัตติกาล ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
189 เด็กหญิงชลธิชา เนียมหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
190 เด็กหญิงฐิติวราดา รักษาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
191 เด็กหญิงธฤษวรรณ ภู่คอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
192 เด็กหญิงนนทิชา วิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
193 เด็กหญิงเบญญาภา นิรามัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
194 เด็กหญิงปรียาภัทร บัวงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
195 เด็กหญิงภัคพร พงษ์พานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
196 เด็กหญิงภัทราวดี พุ่มพวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
197 เด็กหญิงวันวิสาข์ ธนากิจวิวรรธน ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
198 เด็กหญิงสิริพัชชา บุญทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
199 เด็กหญิงสุรัตติกานต์ บ้ าสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
200 เด็กหญิงสุวิมล ไกรสีกาจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
201 เด็กหญิงพลอยธิดา เนียมเปีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
202 เด็กหญิงนนธิชา  สาสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4  
203 เด็กชายกฤชนันต์ กลิ่นบ้านหม้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
204 เด็กชายกิตติพศ จาดยางโทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
205 เด็กชายณัฐพัชร์ รอดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
206 เด็กชายทยากร เปรี่ยมพิมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
207 เด็กชายธนกฤต เกตุเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
208 เด็กชายธนกฤต จินดาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
209 เด็กชายธนเดช สุขเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
210 เด็กชายธนวรรณ เขียววังทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
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211 เด็กชายธีรภพ มีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
212 เด็กชายนฐวัฒน์ ขุนโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
213 เด็กชายน่านนที ขันต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
214 เด็กชายปรัตถกร เม่นขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
215 เด็กชายปัณณวิทญ์ สร้อยทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
216 เด็กชายพรรัตน์ แซ่กัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
217 เด็กชายสิทธินนท์ สวนโคกกรวด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
218 เด็กชายภูมิภัทร บุญมาติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
219 เด็กชายศุภณัฐ สระสมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
220 เด็กชายอภิรัฐ สุดสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
221 เด็กชายอัศดาวุธ หัสดีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
222 เด็กชายพิชัย   สนศิร ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
223 เด็กหญิงกานต์ธิดา ตรีชาติวุฒิพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
224 เด็กหญิงกุสุมาลย์ ดอกรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
225 เด็กหญิงขวัญกมล วรรณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
226 เด็กหญิงคะนิจตา เกตุนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
227 เด็กหญิงแคทรียา ทับเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
228 เด็กหญิงจิราภรณ์ สมเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
229 เด็กหญิงชนัญธิดา สินธุชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
230 เด็กหญิงชลลดา ด้วงลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
231 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุษดาจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
232 เด็กหญิงธนัญญา แก้วสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
233 เด็กหญิงเบญญาภา บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
234 เด็กหญิงพิชญดา ยิ้มทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
235 เด็กหญิงภัทรวดี บุญวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
236 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ แก้วทุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
237 เด็กหญิงมาริษา ทานา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
238 เด็กหญิงวรรณภา ปิ่นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
239 เด็กหญิงวรัชยา มณีเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
240 เด็กหญิงสายชล วงษาเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
241 เด็กหญิงสิรภัทร ทองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
242 เด็กหญิงสิราวรรณ สิงห์คง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
243 เด็กหญิงสุณิษา สอนท่าโก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
244 เด็กหญิงสุธีกานต์ อ้ันทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
245 เด็กหญิงอรษา โสแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
246 เด็กหญิงปวีณา พูลนุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5  
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247 เด็กชายกฤษกร อนุสรณ์ประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
248 เด็กชายกันต์ธร ชโลมไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
249 เด็กชายจิตติพัฒน์ ค าชาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
250 เด็กชายจิรพงศ์ แสงรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
251 เด็กชายจิรวัฒน์ พรมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
252 เด็กชายชณสิษฎ์ มั่นค าลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
253 เด็กชายณัฐกุล ใจแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
254 เด็กชายแทนกาย หันจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
255 เด็กชายธนกฤต รศพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
256 เด็กชายธนภัทร ภาคบุตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
257 เด็กชายธนเวช รัตนพลแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
258 เด็กชายนิวัฒน์ สัญญานิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
259 เด็กชายเนติพงษ์ จันทร์ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
260 เด็กชายบดินทร์ คงเสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
261 เด็กชายปกป้อง อินสลุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
262 เด็กชายภูมิภัทร ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
263 เด็กชายยศกร สอนผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
264 เด็กชายวงศกร กันวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
265 เด็กชายสิทธิภาคย์ โสภ ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
266 เด็กหญิงภัทรธิดา กล้าแข็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
267 เด็กหญิงกมลพร ประสานแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
268 เด็กหญิงกัญญ์วรา เกตุพิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
269 เด็กหญิงกัญญารัตน์ กล่ าคูณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
270 เด็กหญิงกาญน์เกล้า เงินทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
271 เด็กหญิงจรัสแสง ทองรอดชูวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
272 เด็กหญิงชฎาพร ดอนเย็นไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
273 เด็กหญิงณัฐภัสสร มาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
274 เด็กหญิงณัฐสุดา เกี่ยอ่วม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
275 เด็กหญิงทิพย์เกษร บุตุธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
276 เด็กหญิงธัญญาพร สิงห์ประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
277 เด็กหญิงบุญสิตา โมกออนซอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
278 เด็กหญิงพนิชญา นิ่มนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
279 เด็กหญิงพัชรวรรณ ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
280 เด็กหญิงพิมพ์วิมล ม่วงปราง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
281 เด็กหญิงแพรวา พุ่มรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
282 เด็กหญิงภัทรวดี เพ็งบ้านไร่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
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283 เด็กหญิงมณฑกานท์ จีนจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
284 เด็กหญิงรุ่งรวี กาญจนเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
285 เด็กหญิงลักขณา ดิษผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
286 เด็กหญิงสุนิดา เรืองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
287 เด็กหญิงสุภาวดี มีบึงพร้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
288 เด็กหญิงอนัญญา บุญธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
289 เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
290 เด็กหญิงอริฉัตร รอดซุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  
291 เด็กชายชนินทร ทองสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
292 เด็กชายณัฐวัชร สุวรรณ์ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
293 เด็กชายทรงพล เเขวงโชคชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
294 เด็กชายธนาพงศ์ แก้วแหวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
295 เด็กชายนิธิกร อ๊อดเอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
296 เด็กชายปิยะพงษ์ คุ้มปากพิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
297 เด็กชายพชรภณ พ่วงเฟ่ือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
298 เด็กชายพีรณัฐ พรหมโห้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
299 เด็กชายพุทธิ วณิกุลพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
300 เด็กชายภัทรพล ขุนทองค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
301 เด็กชายวรรดนัย ท้วมเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
302 เด็กชายวริทธิ์นันท์ มามี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
303 เด็กชายศุภกิตต์ รักเสนาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
304 เด็กชายณภพ ยิ้มละมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
305 เด็กชายสุรสิทธิ์ จากประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
306 เด็กชายอชิรวัตติ์ ลาภสมทบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
307 เด็กชายอภิสิทธิ์ ปากดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
308 เด็กชายอัครวัฒน์ สุขุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
309 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ปานสมุทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
310 เด็กหญิงกัญญาพัชร สร้อยสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
311 เด็กหญิงจันทิมา อยู่ตาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
312 เด็กหญิงชนาภา แก้วน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
313 เด็กหญิงชลากร แสงนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
314 เด็กหญิงณภัทร ยังเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
315 เด็กหญิงณัฐกานต์ คงเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
316 เด็กหญิงณัฐชมน ไชยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
317 เด็กหญิงณัฐฐนิชา บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
318 เด็กหญิงธนพร ฉิมเอ่ียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
319 เด็กหญิงธันยพร ผลเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
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320 เด็กหญิงนรีกานต์ โตก าแพง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
321 เด็กหญิงบุณยานุช จันทร์ตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
322 เด็กหญิงประกายพลอย นุชพลอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
323 เด็กหญิงปิยนุช อ่ าเอ่ียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
324 เด็กหญิงปุณยวีร์ อินทร์หล่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
325 เด็กหญิงพรนภา รุ่งเรืองวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
326 เด็กหญิงพัชรพร อินทะกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
327 เด็กหญิงภัทธิรา ลีส้มซ่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
328 เด็กหญิงวรรัตน์ เทียนแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
329 เด็กหญิงวรัญญา มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
330 เด็กหญิงศิริกัลยา ชาวเชียงขวาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
331 เด็กหญิงศิวัชญา นิระภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
332 เด็กหญิงอัญชนิดา มณีนารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
333 เด็กหญิงพัชรินทร์ พูลชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7  
334 เด็กชายกฤตกรณ์ กองเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
335 เด็กชายกวิน จันทร์มา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
336 เด็กชายกษิเดช ค ามีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
337 เด็กชายกิตติศักดิ์ นิลสลุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
338 เด็กชายคุณาสิน โฉมสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
339 เด็กชายชลกานต์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
340 เด็กชายชัชวาล ทรงสัจจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
341 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
342 เด็กชายคชสิงห์ คชรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
343 เด็กชายธนดล พลสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
344 เด็กชายธนพงษ์ บุญก๋อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
345 เด็กชายธนภัทร สานเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
346 เด็กชายธนวัฒน์ เปียมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
347 เด็กชายปฎิพันทธิ์ ปั้นลิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
348 เด็กชายปภังกร รสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
349 เด็กชายปวเรศ เพ็ชรเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
350 เด็กชายภูเบศร์ ธีราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
351 เด็กชายภูวเดช เพ็งบ้านไร่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
352 เด็กชายมงคล วิเศษสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
353 เด็กชายวีรพัฒน์ แจ่มเรือน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
354 เด็กชายวีรภัทร์ ทองงามข า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
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355 เด็กชายวุฒิชัย ปิ่นสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
356 เด็กชายศุภกิตติ์ เทพมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
357 เด็กชายสิทธิพงษ์ แว่นตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
358 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ตรุษสารท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
359 เด็กหญิงกิตติญา ใจแน่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
360 เด็กหญิงกนกพร วันประยูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
361 เด็กหญิงกวินธิดา ชมภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
362 เด็กหญิงกันตพร แดงสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
363 เด็กหญิงการต์มณี จุ้ยเจ๊ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
364 เด็กหญิงจินตนา จันทพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
365 เด็กหญิงญาณิศา บานแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
366 เด็กหญิงญาณิศา สมเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
367 เด็กหญิงญาณิศา สุปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
368 เด็กหญิงฐิราพร มั่งมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
369 เด็กหญิงณิชาภัทร จีนน้ าใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
370 เด็กหญิงปรีญาวัล เกิดปั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
371 เด็กหญิงภัทรธิดา เนตรแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
372 เด็กหญิงศศิวิมล กล่ าบ้านยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
373 เด็กหญิงอรกานต์ หล้าแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
374 เด็กหญิงญาดา ขุนอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
375 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ทะปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
376 เด็กหญิงอริสา วินิจผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8  
377 เด็กชายจักราวุธ ค าเผือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
378 เด็กชายณฐกร ดอนไพรธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
379 เด็กชายธนพัชร์ กลิ่นค าอภิรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
380 เด็กชายธนวุฒิ มิ่งมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
381 เด็กชายธนัช คล้ายเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
382 เด็กชายธนัท อุ่นอารีย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
383 เด็กชายธนัย แก้วตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
384 เด็กชายธรธนินท์ จันทาพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
385 เด็กชายธีระพล ผิวเหลือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
386 เด็กชายนนทนัตถ์ สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
387 เด็กชายนพันษกรณ์ คล้ายกันธนิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
388 เด็กชายนรนภัส ชังมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
389 เด็กชายนิกิต เพ็งท่าโรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
390 เด็กชายปวริศ จันทร์ตูม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
391 เด็กชายพชร บุญดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
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392 เด็กชายพชรพล สีหาคลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
393 เด็กชายพรพิวัฒน์ บุญชื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
394 เด็กชายพีรพัฒน์ ครุธาโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
395 เด็กชายวสวัตติ์ อ่ิมกระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
396 เด็กชายศุภณัฐ สิงห์คง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
397 เด็กชายสงกรานต์ จินพก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
398 เด็กชายสุทิวัส ก้อนจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
399 เด็กชายสุพฉัตร โสดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
400 เด็กชายอาภากรณ์ สอนมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
401 เด็กชายจิรายุ พงษ์ไพกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
402 เด็กชายบรรญพนต์ ศรีแป๊ะบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
403 เด็กชายพิชนินทร์ เจริญพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
404 เด็กหญิงกนกพร เชียงค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
405 เด็กหญิงกนกวรรณ เถื่อนเครือวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
406 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา ชาราชิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
407 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เสือเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
408 เด็กหญิงณัฐชุตา คุ้มค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
409 เด็กหญิงทิชากร ฉะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
410 เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
411 เด็กหญิงธีราภรณ์ ชั่งจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
412 เด็กหญิงนันทิตา จงมีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
413 เด็กหญิงน้ าฝน จันทร์แดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
414 เด็กหญิงพัชรพร แก้วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
415 เด็กหญิงพิชญา ทิพย์บุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
416 เด็กหญิงภาณุชนาฏ สียะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
417 เด็กหญิงมุทิตา โพธิ์บุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
418 เด็กหญิงศศิชา นีลโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
419 เด็กหญิงศุภสุตา สลีอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
420 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ บุญพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  
421 เด็กชายคมกริช เรืองสุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
422 เด็กชายจิรายุ ดอนเขียวไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
423 เด็กชายณัฐดนัย กาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
424 เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
425 เด็กชายธนกร จอมประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
426 เด็กชายธนภัทร จ้อยแพง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
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427 เด็กชายธราธร มั่นเหมาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
428 เด็กชายธันยวัต รุ่งแจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
429 เด็กชายธันวา สีหานารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
430 เด็กชายนารากรณ์ เจริญกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
431 เด็กชายนิเวศน์ สัญญานิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
432 เด็กชายบวรพจน์ กลิ่นปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
433 เด็กชายปรเมศวร์ บัวนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
434 เด็กชายพีรพัฒน์ ประสงค์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
435 เด็กชายภูมิกมล แจ่มใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
436 เด็กชายเมธีณัฐ ด้วงภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
437 เด็กชายวรภพ ถมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
438 เด็กชายศุภณัฐ นาเฮียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
439 เด็กชายสรยุทธ ศรีค าจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
440 เด็กชายอชิตพล คงสมพจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
441 เด็กชายอณุพงษ์ จันทร์รักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
442 เด็กชายวัฒนา ราญมีชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
443 เด็กชายเสฏฐวุฒ ิ บุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
444 เด็กหญิงชยุดา จันทร์อิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
445 เด็กหญิงชวัลรัตน์ โกฎธ ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
446 เด็กหญิงญาณิศา ระวีวงศ ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
447 เด็กหญิงฐิติรัตน์ กันเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
448 เด็กหญิงฑิตฐิตา น้อยชาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
449 เด็กหญิงณัฐนรี ดอนเขียวไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
450 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทองสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
451 เด็กหญิงพิชชาพร นรัตน์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
452 เด็กหญิงพิชญา มะโนสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
453 เด็กหญิงภควดี สอาดพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
454 เด็กหญิงมนัสวี สารบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
455 เด็กหญิงรุจิรา ปั้นคุ่ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
456 เด็กหญิงวเรณยา จันโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
457 เด็กหญิงวิชญาดา แก้วไพทูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
458 เด็กหญิงศศินันทิยา อุดพ้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
459 เด็กหญิงศิริวรรณ อ่ิมเอิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
460 เด็กหญิงศุภรัตน์ เปี่ยมสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
461 เด็กหญิงสาธินี มาดิษฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
462 เด็กหญิงหฤทัย พรมชิตมาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
463 เด็กหญิงคีตภัทร กาขันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10  
 
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
464 เด็กชายปัณณวิชญ์ เอ่ียมสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
465 เด็กชายรัฐติพงษ์ ภูมรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
466 เด็กชายวีรภัทร ข าขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
467 เด็กชายธนโชติ เทียมทัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
468 เด็กชายธนวัฒน์ ตาสาโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
469 เด็กชายกรวิชญ์ ทวีสินสุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
470 เด็กชายจตุพร โฉมห่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
471 เด็กชายจิรายุ ทองรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
472 เด็กชายชลธาร อุ่นพระบุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
473 เด็กชายณัฐพล เลี่ยมสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
474 เด็กชายธนกร หงษ์ภูธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
475 เด็กชายธนพล แก้วดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
476 เด็กชายธันวา นาคประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
477 เด็กชายป้องเกียรติ แก้วตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
478 เด็กชายปารเมศ พ่วงบุใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
479 เด็กชายเผ่าพงษ์ ภู่พูลพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
480 เด็กชายพิทักษ์ บัวโคก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
481 เด็กชายพิพรรธ ปุยเสาธง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
482 เด็กชายพีรพัฒน์ บัวระพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
483 เด็กชายภัทรพงศ์ บางสาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
484 เด็กชายมั่นคง มั่นเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
485 เด็กชายวรินทร ตรงต่อกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
486 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เนื่องตุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
487 เด็กชายสุภเวช ปางแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
488 เด็กชายสุรวินท์ แกะสิงห์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
489 เด็กชายวโรดม บุญน้อยกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
490 เด็กหญิงชิสากัญญ์ ศรีจารุยุปกฤต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
491 เด็กหญิงฌณิกรานต์ พูนพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
492 เด็กหญิงณัฎฐกมล บัวไล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
493 เด็กหญิงณัฐธยาน์ น้อยเสาธง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
494 เด็กหญิงธนาภา ยอดชมภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
495 เด็กหญิงนพมาศ พงค์ไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
496 เด็กหญิงนันทิยา โพธิ์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
497 เด็กหญิงปัญชิกา ภูป้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
498 เด็กหญิงพรสุภัค บุญมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
499 เด็กหญิงพิชญธิดา กัมพลธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
500 เด็กหญิงพิชญธิดา นครังสุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
501 เด็กหญิงมนัสพร สารบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
502 เด็กหญิงวราวิศา แก้วทองโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
503 เด็กหญิงวิลาสินี แก้วประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
504 เด็กหญิงศิริพร แก้วหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
505 เด็กหญิงสุตาภัทร แสนเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
506 เด็กหญิงสุริสา ศิริแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
507 เด็กหญิงอริศรา อ่ิมทะเล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11  
 
 
 


