
ม.1/1 08920 เด็กชายคณิน ช านาญฤทธ์ิ
ม.1/1 08926 เด็กชายภูริภัทร สีนวลแก้ว
ม.1/1 08927 เด็กชายรุ่งรดิศ ทากุดเรือ
ม.1/1 08929 เด็กชายสิระภพลูคัส รามวงศ์
ม.1/1 08930 เด็กชายอนุภาพ แสงจันทร์
ม.1/1 08932 เด็กหญิงขวัญชนก เขียวอุ้ย
ม.1/1 08933 เด็กหญิงจารวรรณ์ หนูคล้าย
ม.1/1 08934 เด็กหญิงจุฑากร มณีโชติ
ม.1/1 08935 เด็กหญิงเจนจิรา ชูกุล
ม.1/1 08947 เด็กหญิงลินดา แซ่ตัง
ม.1/1 08948 เด็กหญิงวงศ์รวี มโนนุกูล
ม.1/1 08951 เด็กหญิงสุกฤตา วิเศษศักดา
ม.1/10 09080 เด็กชายดนุพร แก้วทอง
ม.1/10 09256 เด็กชายวัธนชัย วงศ์จันทา
ม.1/2 08970 เด็กชายศุภกฤต นิลน้อย
ม.1/2 08973 เด็กชายอภิศักด์ิ พุทธสุภะ
ม.1/2 08990 เด็กหญิงสุภควัน เย็นสนิท
ม.1/2 09129 เด็กชายพันเลิศ มงคลรบ
ม.1/2 09413 เด็กหญิงพัชรา ผกากรอง
ม.1/2 08974 เด็กหญิงจิรณัฐ ตุ่นแก้ว
ม.1/2 08979 เด็กหญิงนภสร ยืนนาน
ม.1/2 08981 เด็กหญิงบัณฑิตา บุญส่ง
ม.1/2 08982 เด็กหญิงประภัสสร แสงสุดตา
ม.1/2 08985 เด็กหญิงภัศสร แก้วช่ืน
ม.1/2 08988 เด็กหญิงวริษฐา ทองอินทร์
ม.1/2 08989 เด็กหญิงศุภรัสม์ิ ดอนทราย
ม.1/2 08991 เด็กหญิงหงส์หยก ชูเชิด
ม.1/2 09022 เด็กหญิงณัฐพร สะราค า
ม.1/2 09071 เด็กหญิงชญานุตม์ ผิวมณี
ม.1/2 09073 เด็กหญิงธนกร สวัสดี
ม.1/2 09104 เด็กหญิงปัณณพร ไพศูนย์
ม.1/3 09018 เด็กหญิงชาลิสา เพชรพรม
ม.1/3 09020 เด็กหญิงฐิติมา เล่าซ้ี
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ม.1/3 09147 เด็กหญิงน้ าหวาน ระเบียบโอษฐ์
ม.1/4 09237 เด็กชายไกรวิชญ์ สุวรรณ
ม.1/5 09181 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขมาก
ม.1/6 09083 เด็กชายทองแท้ แก้วนาเคียน
ม.1/6 09141 เด็กหญิงกนกพร คตะวงค์
ม.1/7 09228 เด็กหญิงระพีพรรณ เงินจันทร์
ม.1/7 09273 เด็กหญิงสุวพัชร ทิมเทพ
ม.1/8 09205 เด็กชายภควัต เช้ือหมอเฒ่า
ม.1/8 09206 เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมประดิษฐ์
ม.1/8 09251 เด็กชายรัฐภูมิ ม่ันเขตวิทย์
ม.1/8 09277 เด็กชายจิตริน ไกรจันทร์
ม.2/1 08449 เด็กชายทวีรัชต์ สะนิ
ม.2/1 08451 เด็กชายบารมี แก้วสุขศรี
ม.2/1 08452 เด็กชายพลพิทักษ์ เวชกามา
ม.2/1 08462 เด็กหญิงจิดาภา ล่ิมวงศ์สวัสด์ิ
ม.2/1 08463 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เกาะแก้ว
ม.2/1 08464 เด็กหญิงญาดาวดี สังข์แก้ว
ม.2/1 08465 เด็กหญิงฐานิตา บุญเกษม
ม.2/1 08470 เด็กหญิงบุปผรัตน์ ปริงหาดยาย
ม.2/1 08471 เด็กหญิงปภาวี วะชุม
ม.2/1 08472 เด็กหญิงพรพรหม ขวัญเมือง
ม.2/1 08475 เด็กหญิงวรรณสงกรานต์ ชูดวง
ม.2/1 08476 เด็กหญิงวิเวียนร่า เฮนย์-สมิธ
ม.2/1 08481 เด็กหญิงโสภิดา ชูเชิด
ม.2/1 08482 เด็กหญิงอทิตยา เพ็งรัตน์
ม.2/2 08448 เด็กชายฐากร วรชินาสิริ
ม.2/2 08486 เด็กชายธนกฤษ ไกรสิทธ์ิ
ม.2/2 08586 เด็กชายปฏิภัทรพล สกุลมงคล
ม.2/2 08505 เด็กหญิงทิพปภา ค าแก้ว
ม.2/2 08510 เด็กหญิงป่ินมณี สมหวัง
ม.2/3 08487 เด็กชายธานทอง วรอินทร์
ม.2/3 08549 เด็กชายอภิวัฒน์ แสนนนท์ค า
ม.2/3 08608 เด็กหญิงป่ินมนัส วิบูรณ์กาญจน์
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ม.2/3 08616 เด็กหญิงศุภิสรา ยืนนาน
ม.2/3 08647 เด็กหญิงจิรนันท์ มณีกัลย์
ม.2/4 08601 เด็กหญิงดารุณี โนนสว่าง
ม.2/5 08711 เด็กหญิงวรินทิรา วงศ์ผา
ม.2/5 08753 เด็กหญิงนิด คุณ
ม.2/6 08724 เด็กชายณัฐวุฒิ คงแก้ว
ม.2/6 08644 เด็กหญิงกัลธิดา บุญฤทธ์ิ
ม.2/7 08635 เด็กชายภูติวัฒน์ แซ่โซว
ม.2/7 08812 เด็กชายเจษฎา ม่ังค่ัง
ม.2/7 08816 เด็กชายณัฐชัย ช่วยตรี
ม.2/7 08664 เด็กหญิงศิรินทิพย์ พูลเพ่ิม
ม.2/8 08791 เด็กชายสันติภาพ เขตสระน้อย
ม.2/8 08552 เด็กหญิงจรัญญา สงศรี
ม.2/8 08599 เด็กหญิงชมพูนุช วุ่นนุรัตน์
ม.2/8 08666 เด็กหญิงสุนิษา ไชยโคตร
ม.2/8 08798 เด็กหญิงจรรยารัตน์ ทองสว่าง
ม.2/8 09386 เด็กหญิงยลวดี เหลืองศา
ม.3/1 07951 เด็กชายกฤษณะ หว่ังประดิษฐ์
ม.3/1 07987 เด็กชายกฤตเมธ ตราชู
ม.3/1 07967 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จูเลีย เลมเมนส์
ม.3/1 07968 เด็กหญิงจัสมิน วิภาฎา ไฮสส์
ม.3/1 07972 เด็กหญิงตรีชดา ชูเมืองไทย
ม.3/1 07981 เด็กหญิงเมทินี ทองเรือง
ม.3/1 07984 เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกล้า
ม.3/1 08009 เด็กหญิงกุลธิดา มีเพียร
ม.3/2 08011 เด็กหญิงชลธิชา เลิศศิลา
ม.3/2 08026 เด็กหญิงสุธาสิณี เหล็กเพชร
ม.3/2 08071 เด็กหญิงวิรัญชนา แซ่อุ่ย
ม.3/2 08102 เด็กหญิงชนิสรา เพ็งบุญ
ม.3/2 08110 เด็กหญิงฝนภัทร เก้ือเสนาะ
ม.3/2 08118 เด็กหญิงวิลาสินี ศิริชุม
ม.3/3 08028 เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ปราง
ม.3/3 08116 เด็กหญิงยุวดี พินทอง
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ม.3/4 08069 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์พนัส
ม.3/4 08152 เด็กหญิงปาณิสรา พินดง
ม.3/5 08264 เด็กชายกิตติทัต บุปะปา
ม.3/5 08344 เด็กชายวีรวุฒิ สร้อยมี
ม.3/6 08001 เด็กชายปรินทร กองสุข
ม.3/6 08095 เด็กชายสว่างพงษ์ บุญมาก
ม.3/6 08135 เด็กชายวัชพล และล าเลิศ
ม.3/6 08225 เด็กชายธัชพล และล้ าเลิศ
ม.3/7 08040 เด็กชายนรินทร์ จันด์
ม.3/8 08002 เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริยงค์
ม.4/1 07516 นายถิรพล กาบปิน๊ะ
ม.4/1 07518 นายธนพล เขาบาท
ม.4/1 07519 นายรณกร พันช่ัง
ม.4/1 09313 นายภูริภัทร วัชรสินธุ
ม.4/1 07521 นางสาวกนกพร ชูนวลศรี
ม.4/1 07523 นางสาวจิดาภา ขวัญเมือง
ม.4/1 07525 นางสาวชนานันท์ ณ นคร
ม.4/1 07529 นางสาวธัญรัตน์ วงศ์ทองดี
ม.4/1 07530 นางสาวธิติมา ทองรอด
ม.4/1 07533 นางสาวประภัสสร สมสนอง
ม.4/1 07535 นางสาวพิชชาภา บุญศรี
ม.4/1 07538 นางสาวรุ่งนภา สิวายะวิโรจน์
ม.4/1 07541 นางสาวศศิวิมล สุติราช
ม.4/1 07542 นางสาวศุภนุช ศรีสงคราม
ม.4/1 07543 นางสาวศุภิสรา แพกุล
ม.4/1 07544 นางสาวสุคนธา เสทิน
ม.4/1 07550 นางสาวอริสรา หวลคนึงคิด
ม.4/1 07570 นางสาวกัณฐิการ์ เกตุสุวรรณ์
ม.4/1 07590 นางสาวลักษมณ เลิศศิลา
ม.4/1 07621 นางสาวกุลปริยา ศรีเมือง
ม.4/2 07565 นายวรเมธ พรมจันทร์
ม.4/2 07546 นางสาวสุริยภรณ์ ทองแก้วเกิด
ม.4/2 07692 นางสาวศศิธร วรรณูปถัมภ์
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ม.4/2 07729 นางสาวชนัญชิดา สังข์แก้ว
ม.4/2 09326 นางสาวพัตธิตา อาดหมาด
ม.4/3 07774 นายศักด์ินรินทร์ นาเมืองรักษ์
ม.4/4 07564 นายเลย์ โยชิดะ
ม.4/4 07607 นายธีรภัทร์ หินแก้ว
ม.4/4 07717 นายพีรพัฒน์ จุไรยานนท์
ม.4/4 07721 นายวรินธร แสนค าฤา
ม.4/4 07581 นางสาวนันทิยา สร้างช้าง
ม.4/4 07637 นางสาวลีลาวดี ด่านสันติกุล
ม.4/4 07739 นางสาวรุ่งทิวา มีเพียร
ม.4/4 07741 นางสาวศิริประภา ผลผลา
ม.4/4 07827 นางสาวทัศนีย์ สระพันธัง
ม.4/4 07836 นางสาววีชญาดา โพธ์ิพุ่ม
ม.5/2 08419 เด็กชายรัตนมงคล ค าลือ
ม.5/5 07276 นายกิตติศักด์ิ ศรีแสง
ม.6/3 07442 นายยุทธินันท์ ค าบอน
ม.6/5 09383 นางสาวพฤกษร อ่อนหนู


