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ข้อมูลวันท่ี 28 มีนาคม 2565 

 

ลำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล 

1 652001 เด็กชาย กฤดาการ โสรัตน์ 

2 652002 เด็กชาย กฤตภาส อัครวงษ์ 

3 652003 เด็กชาย กล้าณรงค์ ช่างเหลา 

4 652004 เด็กชาย กษิวัฒน์ พุฒธรรม 

5 652005 เด็กชาย กอบทรัพย์ สารบรรณ 

6 652006 เด็กชาย กันต์กวิน ยาสุด 

7 652007 เด็กชาย กันตพงษ์ รักษ์ศรี 

8 652008 เด็กชาย กิตติกวินทร์ กาญจนพัฒน์ 

9 652009 เด็กชาย กิตติกานต์ ถาปรามาตย์ 

10 652010 เด็กชาย เกียรติเกล้า กล่ันเกล้ียง 

11 652011 เด็กชาย ขจิต สุวรรณโสภา 

12 652012 เด็กชาย คณพศ มาวัน 

13 652013 เด็กชาย คณพศ สอนไว 

14 652014 เด็กชาย คีตพัตร์ จันทร์ศิริ 

15 652015 เด็กชาย คุณานนท์ เน่ืองวงษา 

16 652016 เด็กชาย จตุรภัทร พัฒนากูล 

17 652017 เด็กชาย จารุพัฒน์ เกไกรสร 

18 652018 เด็กชาย จิตติพัฒน์ คำสาว 

19 652019 เด็กชาย จิรวัฒน์ ศรีพรรณ์ 

20 652020 เด็กชาย เจษฎา โพธ์ิศรี 

21 652021 เด็กชาย ชยางกูร สอนพิละ 

22 652022 เด็กชาย ชลกวิน วสุธนาวัตร 

23 652023 เด็กชาย ชลวิทย์ ปัตลา 

24 652024 เด็กชาย ชวโรจน์ บัวศรี 

25 652025 เด็กชาย ชวินทร์ ถ่ินคำรพ 

26 652027 เด็กชาย ณฐ สุริยะศรี 

27 652028 เด็กชาย ณธัชพงศ์ พงศ์พิมล 

28 652029 เด็กชาย ณภพ จันทร์นามอม 

29 652030 เด็กชาย ณัฎฐชัย ทิพบุญชู 

30 652031 เด็กชาย ณัฐชนก กำลังรัมย์ 
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ลำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล 

31 652032 เด็กชาย ณัฐภูมิ ทายสง 

32 652033 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์   กากแก้ว 

33 652034 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ทองนำ 

34 652035 เด็กชาย ตรัยกรินทร์ ชาวชีลอง 

35 652036 เด็กชาย ธนภัทร สรรศรี 

36 652037 เด็กชาย ธนภัทร ตัญตรัยรัตน์ 

37 652038 เด็กชาย ธนวิชญ์ วงศ์บุตรลีวัฒนา 

38 652039 เด็กชาย ธรรมวัชญ์ โรจน์ธรรมรักษ์ 

39 652040 เด็กชาย ธัชพล คนล่ำ 

40 652041 เด็กชาย ธารวิน สงฆ์แป้น 

41 652042 เด็กชาย ธีร์ ไชยบุญเรือง 

42 652043 เด็กชาย ธีรโชติ แสนโสภาวัน 

43 652044 เด็กชาย นพรุจ อุดชาชน 

44 652045 เด็กชาย นฤบดินทร์ ผาภู 

45 652046 เด็กชาย บารมี กาบบัวลอย 

46 652047 เด็กชาย ปกรณ์ วงษ์พิเดช 

47 652048 เด็กชาย ปณต ปักโคทานัง 

48 652049 เด็กชาย ปภาวิน ธรรมดี 

49 652050 เด็กชาย ปรัชญ์ฐาปกรณ์ ศรีสังข์ 

50 652051 เด็กชาย ปรัษฐา คงสุข 

51 652052 เด็กชาย ปองคุณ ศิริเกต 

52 652053 เด็กชาย ปัณณทัต นีละสมิต 

53 652054 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ หอมวัน 

54 652055 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทาสี 

55 652056 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทิพย์สมบัติ 

56 652057 เด็กชาย ปิติภัทร ปิติทรัพย์เตชะกุล 

57 652058 เด็กชาย ปุณยวัจน์ แสนบรรดิษฐ์ 

58 652059 เด็กชาย พชร บุญแดง 

59 652060 เด็กชาย พลอนันต์ ไชยอนันต์พร 

60 652061 เด็กชาย พุทธคุณ มัสฉะ 

61 652062 เด็กชาย ภควัต อัตถาชน 

62 652063 เด็กชาย ภัทรชาติ สีเกาะ 

63 652064 เด็กชาย ภาคิน ศรีบุญลือ 
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ลำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล 

64 652065 เด็กชาย ภูริภัทร เศษภักดี 

65 652066 เด็กชาย รณพีร์ แดงวิจิตร 

66 652067 เด็กชาย วชรวรรษ สินธุรักษ์ 

67 652068 เด็กชาย วชิรวิทย์ วรรณวิเชษฐ์ 

68 652069 เด็กชาย วัชรพล หงศาลา 

69 652070 เด็กชาย วัสพล โชคเหมาะ 

70 652071 เด็กชาย ศถิตคุณ เคนไชยวงศ์ 

71 652072 เด็กชาย ศิรศักด์ิ ภู่ระหงษ์ 

72 652073 เด็กชาย เศรษฐพิชญ์ สงวนพฤกษ์ 

73 652074 เด็กชาย สิปปวิชฐ์ จันทร 

74 652075 เด็กชาย สุภรัช พลน้ำเท่ียง 

75 652076 เด็กชาย อชิรวัชร์ มีกุญชร 

76 652077 เด็กชาย อภิวัชร์ ศิริวงศ์ 

77 652078 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ศิริสาร 

78 652079 เด็กหญิง กรวรรณ มุสิกา 

79 652080 เด็กหญิง กฤษณ์ชญาภรณ์ คิดเข่ม 

80 652081 เด็กหญิง กษมากร สายบัณฑิต 

81 652082 เด็กหญิง กัญญาพร เล่งพานิชย์ 

82 652083 เด็กหญิง กัญญาพัชร เล่งพานิชย์ 

83 652084 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ซองศิริ 

84 652085 เด็กหญิง กานต์ธีรา งามแก้ม 

85 652086 เด็กหญิง กานต์นภัทร อัคติ 

86 652087 เด็กหญิง จันทกานต์ วงษ์ภักดี 

87 652088 เด็กหญิง จันทร์เจ้า ศิริสวัสด์ิ 

88 652089 เด็กหญิง จารุวรรณ แก่นจำปา 

89 652090 เด็กหญิง ชลิดา จงสถิตรักษ์ 

90 652091 เด็กหญิง ชัชวัล กันต์นิกุล 

91 652092 เด็กหญิง ชินญาดา เวียงใต้ 

92 652093 เด็กหญิง ญาณิศา ประคำทอง 

93 652094 เด็กหญิง ฐานุตรา แกะเฮ้า 

94 652095 เด็กหญิง ณฐมน ต่ิงหมาย 

95 652096 เด็กหญิง ณัชริญา อรรคฮาต 

96 652097 เด็กหญิง ณัฐณิชา นาคทัด 
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ลำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล 

97 652098 เด็กหญิง ณัฐนพัชญ์ ลักขณาลิขิตกุล 

98 652099 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ เกียรติมาลีสถิตย์ 

99 652100 เด็กหญิง ธนพร ยศกรคุณาพร 

100 652101 เด็กหญิง ธัญชนก ชะนะบุญ 

101 652102 เด็กหญิง ธัญพร ชาญสมร 

102 652103 เด็กหญิง ธัญภัค กาพย์ไกรแก้ว 

103 652104 เด็กหญิง ธันย์วีร์ วิเชียรเพริศ 

104 652105 เด็กหญิง ธีร์วรา ถาวิเศษ 

105 652106 เด็กหญิง นลิน ปราบ ณ ศักด์ิ 

106 652107 เด็กหญิง ปภาวรินท์ สิมเสน 

107 652108 เด็กหญิง ปริณดา หารพรม 

108 652109 เด็กหญิง ป่ินไปรยากรณ์ ศรีสังข์ 

109 652110 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ตองสู 

110 652111 เด็กหญิง เปรมปรีด์ิ ลาโสม 

111 652112 เด็กหญิง พรจิตตรา แรกข้าว 

112 652113 เด็กหญิง พรวรินทร์ ปู่พันธ์ 

113 652115 เด็กหญิง พิชชาพร วิถาทานัง 

114 652116 เด็กหญิง พิมพ์พิชญา สุวรรณธาดา 

115 652117 เด็กหญิง พิมพ์ลดา บุญจวง 

116 652118 เด็กหญิง โพธิรักษา ฤๅชา 

117 652119 เด็กหญิง ภรภัทร เสริมผล 

118 652120 เด็กหญิง เมลดา ชะเอม 

119 652121 เด็กหญิง รินรดา วรจินดา 

120 652122 เด็กหญิง ลภัสรดา สายเช้ือ 

121 652123 เด็กหญิง ลลิลลิตา พงภักด์ิขวัญ 

122 652124 เด็กหญิง วชิรญา โพธ์ิทอง 

123 652125 เด็กหญิง วรรณกร พัจนสุนทร 

124 652126 เด็กหญิง วราภัสร์ สิริโชคเดชากิตต์ิ 

125 652127 เด็กหญิง วิรุฬา ชูพันธ์ุ 

126 652128 เด็กหญิง ศุภานัน อัคพิน 

127 652129 เด็กหญิง สุทธิยากร แทบศรี 

128 652130 เด็กหญิง อธิติยา แสนสะอาด 

129 652131 เด็กหญิง อรจารีย์ พัวรัตนอรุณกร 
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ลำดับ รหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล 

130 652132 เด็กหญิง อัญญาณัฎฐ์ จิระพรกุล 

131 652133 เด็กหญิง อัณณ์ญาดา สุขใส 

132 652134 เด็กหญิง อัยย์รดา เดชชัยทอง 

133 652135 เด็กหญิง ไอยวริณ ทองโชติ 

134 652901 เด็กชาย ชยานนท์ เอ้ือวิริยานุกุล 

135 652902 เด็กชาย ชวิศ วัฒนากิจภาคิน 

136 652903 เด็กชาย ธนพล ประแดงปุย 

137 652906 เด็กหญิง ไอรดา เถ่ือนบัวระบัติ 

 


