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30061 นาย จักรพงษ์ บา้นชํา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30072 นาย พรีวัฒน์ ศรนํีาออ้ม มัธยมศกึษาปีท ี6 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30085 นางสาว ดวงฤดี อนิเป้ง มัธยมศกึษาปีท ี6 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30086 นางสาว ธนนันท์ นาเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30087 นางสาว นรินาท นันทา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30088 นางสาว ปัทมาภรณ์ สงวนชม มัธยมศกึษาปีท ี6 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30094 นางสาว รัชนก มดิชดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30109 นางสาว ธนกฤต เพชรคง มัธยมศกึษาปีท ี6 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30227 นางสาว ทพิยว์ารี ตอตรหัสตช์ยั มัธยมศกึษาปีท ี6 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

30281 นางสาว สรัญรัตน์ ปิตกิลุธรรม มัธยมศกึษาปีท ี6 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31305 นาย กติตภิัทธ์ เกยีงตระกลู มัธยมศกึษาปีท ี4 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31308 นาย ญาณพัฒน์ มานา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31316 นาย นรเศรษฐ์ สทิธปิระสงค์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31485 นางสาว อชริญา กมุภาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31620 นางสาว ปาณสิรา พรมรนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31963 เดก็ชาย ธงไชย ศรหีาพล มัธยมศกึษาปีท ี3 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31965 เดก็ชาย นฤเบศ สมภรีะกลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

31967 เดก็ชาย พฤฒพงศ์ สงิหวบิลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32253 เดก็ชาย อโณทัย เมอืงบญุชู มัธยมศกึษาปีท ี3 10 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32260 เดก็หญงิ นัฐวรรณ งามเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32350 นางสาว วณษิา แสงนาค มัธยมศกึษาปีท ี6 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32504 เดก็หญงิ ชชัฎาภรณ์ รัฐการววัิฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32512 เดก็หญงิ เบญจพักตร์ ออ่นกะนา มัธยมศกึษาปีท ี2 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32519 เดก็หญงิ ภญิญดา รักษ์พงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”

32566 เดก็ชาย จริพงศ์ ปินแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
32577 เดก็ชาย ศภุวชิย์ จันทศร มัธยมศกึษาปีท ี2 5 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
32659 เดก็ชาย ปิยะวัฒน์ บญุมาก มัธยมศกึษาปีท ี2 7 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
33030 เดก็ชาย คณุานนท์ องิคยะกลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
33122 เดก็ชาย ภัทรดนัย ป้องศรี มัธยมศกึษาปีท ี1 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
33128 เดก็ชาย สนันตน์ สาตราภัย มัธยมศกึษาปีท ี1 4 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
33173 เดก็หญงิ กฤตชรญิากร ใจยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
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33457 เดก็หญงิ ปณุณภา อนิทชติ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
33492 เดก็ชาย บญุญฤทธิ สมบญุ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
32869 เดก็หญงิ รมณียา กติทิรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 1.แหลง่เรยีนรู ้“ปลกูผักไรด้นิ”
31828 เดก็ชาย ชนภัทร สวัสวรธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 1 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31975 เดก็หญงิ ขวญัหทัย คําไกร มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31976 เดก็หญงิ จริาภัทร์ หาทรัพยค์ลอง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31981 เดก็หญงิ ธนัชพร จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31984 เดก็หญงิ เนตรนภัทร ศรอีทิธยิาเวทย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31985 เดก็หญงิ ปรญีาพัชญ์ ภาณุโสภณ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31995 เดก็หญงิ ศริภัิทร ดเีส็ง ดเีส็ง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
31998 เดก็หญงิ อารยา นามสี มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
32010 เดก็ชาย ภมูพัิฒน์ แยม้อรณุพัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี3 5 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
32013 เดก็ชาย ยวุพทุธ สัมศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
32016 เดก็ชาย วรีพัฒน์ จําปีทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
32019 เดก็ชาย ศภุวชิ ขนุศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 5 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล
32089 เดก็หญงิ สดุารัตน์ วรีะวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

32779 เดก็ชาย ธนวัฒน์ เบา้หลอ่ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

32838 เดก็หญงิ ฤทัยชนก จันทรล์ี มัธยมศกึษาปีท ี2 11 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

32893 นาย พงศธ์นศริิ กลา้หาญ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33040 เดก็ชาย ศภุกร เรยีงทองหลาง มัธยมศกึษาปีท ี1 2 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33075 เดก็ชาย ณัฐวิฒุ ิ บญุมา มัธยมศกึษาปีท ี1 3 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33112 เดก็ชาย กติพิงษ์ แกว้คณู มัธยมศกึษาปีท ี1 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33268 เดก็หญงิ ภัณฑริา เทยีนนอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี1 7 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33329 เดก็ชาย พสิทิธิ พมิมา มัธยมศกึษาปีท ี1 9 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33559 เดก็หญงิ อรวรรณ หงษ์ทรง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

33192 เดก็หญงิ อสมาภรณ์ แกแล มัธยมศกึษาปีท ี1 5 10.วทิยาศาสตรก์า้วไกล

29964 นางสาว หทัยชนก ชยัพอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 11.โครเชต์

30315 นางสาว ขวญักานต์ ยมิมัน มัธยมศกึษาปีท ี6 3 11.โครเชต์

30371 นางสาว ปัญฑติา โพธสิาร มัธยมศกึษาปีท ี6 3 11.โครเชต์

30377 นางสาว ศศวิมิล แสงดอ่น มัธยมศกึษาปีท ี6 3 11.โครเชต์

31331 นางสาว ญาณีนุช ประคปุตานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 11.โครเชต์

31553 นาย สรภัสร์ บญุจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 11.โครเชต์

32118 เดก็หญงิ กัลยกร เขยีวชอุม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 11.โครเชต์
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32545 เดก็หญงิ กรชนก เทพพันธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 11.โครเชต์

32558 เดก็หญงิ ภัชชกร วรรณสกลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 11.โครเชต์

32752 เดก็หญงิ ครองขวญั โพธทิอง มัธยมศกึษาปีท ี2 9 11.โครเชต์

32887 นาย ชนธัญพงศ์ ชตุปิภาธนานันต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 11.โครเชต์

31470 นางสาว จรัสศรี กางกอง มัธยมศกึษาปีท ี4 4 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

31959 เดก็ชาย โชคชัย ชาญธณะวัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

31971 เดก็ชาย วงศกร มุง่เจรญิรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32468 เดก็หญงิ จริปรยีา กาหลํา มัธยมศกึษาปีท ี2 2 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32474 เดก็หญงิ นฤมล อนศุาสนี มัธยมศกึษาปีท ี2 2 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32480 เดก็หญงิ พรชนก จันทรศ์ร มัธยมศกึษาปีท ี2 2 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32490 เดก็ชาย นพดล สอนแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32494 เดก็ชาย ปณุณวชิ องิคสกถลโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32507 เดก็หญงิ ณัฏฐกิา นาราช มัธยมศกึษาปีท ี2 3 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32508 เดก็หญงิ ณชิาภัทร สขุทมุ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32513 เดก็หญงิ เบญจวรรณ ผลเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32707 เดก็หญงิ จฬุาลักษณ์ หมันจติร มัธยมศกึษาปีท ี2 8 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32715 เดก็หญงิ พมิพกานต์ ตุย้ตะคุ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32723 เดก็หญงิ วรศิรา สรุทัตโชค มัธยมศกึษาปีท ี2 8 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32753 เดก็หญงิ จฬุาลักษณ์ พมิพลิา มัธยมศกึษาปีท ี2 9 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32760 เดก็หญงิ นภิาพร เสอืโพธไิทย มัธยมศกึษาปีท ี2 9 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32769 เดก็หญงิ สพุรรษา ชารดีี มัธยมศกึษาปีท ี2 9 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32776 เดก็ชาย ณัฐวฒุิ มงัคงั มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32794 เดก็หญงิ ชนกิานต์ ธานนิทราวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32795 เดก็หญงิ ณัฐฐนัินท์ บญุทาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32800 เดก็หญงิ ปวชิญา แกว้วารี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32804 เดก็หญงิ แพรวา สกุใส มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32806 เดก็หญงิ วรรณษิา แกว้อนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

32807 เดก็หญงิ วราภรณ์ นอ้ยคอนสาร มัธยมศกึษาปีท ี2 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

33396 เดก็หญงิ ภมิล หมัดหวัง มัธยมศกึษาปีท ี1 10 12.รักษ์สงิแวดลอ้ม

30303 นาย ภาณุพงศ์ คังคายะ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 13.เศรษฐกจิพอเพยีง
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30318 นางสาว ฑัณฑกิา สขุวฒันากจิ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

30320 นางสาว นรศิรา คําสดีา มัธยมศกึษาปีท ี6 7 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

30688 นาย คงกฤษ สนันทา มัธยมศกึษาปีท ี5 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

30864 นาย ณัฏฐชยั กอบอาษา มัธยมศกึษาปีท ี5 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

30909 เดก็ชาย ณัฐพล นาวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

30941 นางสาว วัลนพิา มงัจติร มัธยมศกึษาปีท ี5 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31424 นางสาว ชญานุตน์ พาครัีตน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31434 นางสาว ปรยีาภรณ์ คําแสนโคตร มัธยมศกึษาปีท ี4 10 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31438 นางสาว ยลดา ยงกระสัน มัธยมศกึษาปีท ี4 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31607 นางสาว จณิณพัต เอยีมสะอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 6 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31612 เดก็หญงิ ณัฐเมธา ตระกลูทมุ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

31625 เดก็หญงิ วรนุช ประทวน มัธยมศกึษาปีท ี4 7 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32550 เดก็หญงิ ฐาณมิาศ เพาะบญุ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32554 เดก็หญงิ ปพัชญา อุน่อารมณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32555 เดก็หญงิ ปิยนันท์ บัณฑติ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32556 เดก็หญงิ ปญุชรัสมิ ยอดแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32565 เดก็หญงิ อรวรรณ สามารถ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32585 เดก็หญงิ ทอฝัน เจรญิรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32587 เดก็หญงิ เนตรปรยีา หอมนาน มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32598 เดก็หญงิ รววิรรณ ชนินวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32601 เดก็หญงิ วริาศณีิ สมุะนะ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32602 เดก็หญงิ ศลษิา หมอมา้ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32603 เดก็หญงิ สริวิรรณ ศักดดิาเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32604 เดก็หญงิ สจุติรา เพ็งแจม่ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32633 เดก็หญงิ ณัฐฎา ดอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี2 6 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32734 เดก็ชาย ธนภัทร กันกลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32748 เดก็หญงิ กชพรรณ เทยีมเวช มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32750 เดก็หญงิ กัลยารัตน์ บรูติธรรม มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32757 เดก็หญงิ ณัฐชาวดี บญุสขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32758 เดก็หญงิ ณัฐ วรรณ ทมุมา มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง
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32761 เดก็หญงิ บณุยาพร พาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32762 เดก็หญงิ ปิยฉัตร นามวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32764 เดก็หญงิ ภัทรวดี ถนอมเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32765 เดก็หญงิ เมทนิี กองจันดา มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32766 เดก็หญงิ ลนิลดา เจรญิผล มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

32767 เดก็หญงิ วรรณวษิา ศริธิณแสน มัธยมศกึษาปีท ี2 9 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33125 เดก็ชาย เวฤทธิ ต◌้มุจติร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33166 เดก็ชาย รัตนพล สังขเ์พ็ชร มัธยมศกึษาปีท ี1 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33211 เดก็ชาย องิครัต ใจยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33282 เดก็ชาย จักรี ใจดํา มัธยมศกึษาปีท ี1 8 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33295 เดก็ชาย อนาวลิ มนนามอญ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33482 นางสาว กลุปรยิา สขุบัว มัธยมศกึษาปีท ี4 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33483 นางสาว ธนวรรณ์ นอ้ยสําเนยีง มัธยมศกึษาปีท ี4 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33484 นางสาว พมิพช์นก พฒุซอ้น มัธยมศกึษาปีท ี4 5 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

33493 นาย บรูพัฒน์ นกศักดา มัธยมศกึษาปีท ี4 8 13.เศรษฐกจิพอเพยีง

3286 นางสาว สวุรรณวดี สนทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

29941 นางสาว เกศราพร อังคะ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

29999 นางสาว มนัสวี เมอืงวัจนะ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30068 นาย นนทนันท์ พลูเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30074 นาย รณกร ยาหรัิญ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30103 นางสาว อาทติยา หนูมี มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30128 นางสาว คนสิรถ์า พละไกร มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30131 นางสาว ณัฐธดิา มาตชยัสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30142 นางสาว ลักษ์ชฎากรณ์ เขม็ศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30147 นางสาว หนงึฤทัย รัตนกญุชร มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30175 นางสาว กฤษณา สงิหท์อง มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30185 นางสาว บษุกร ผลศรทีอง มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30188 นางสาว พรชติา หงษ์ไทร มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30234 นางสาว วภิา มากลู มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30235 นางสาว ศรสีกลุ มากมลู มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม
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30242 นางสาว อรอนงค์ มาทวมิล มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30257 นาย นครนิทร์ แทนเครอื มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30279 นางสาว ศศวิมิล บดุสา มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30287 นางสาว อัญชลี สมีา มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30330 นางสาว ศศธิร กางกอง มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30351 นาย วรากร คุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30366 นางสาว ธนัชพร คนมัน มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

31716 นาย ณภัทร แซล่มิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

31799 นางสาว วรรณวษิา พลมาตย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32383 นางสาว กชกร เพมิสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32384 นางสาว กฤษณา สาลาเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32385 นางสาว เชษฐส์ดุา อศิรางกลู มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32386 นางสาว ทพิวลัย์ ศริ ิ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32387 นางสาว มลฑริา ยังวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32388 นางสาว สกาวรัตน์ สชีมภู มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

32389 นางสาว สภัุชราภรณ์ มงัจติร มัธยมศกึษาปีท ี6 11 14.รักสงิแวดลอ้ม

30256 นาย ธรีภัทร์ ศรผีา มัธยมศกึษาปีท ี6 8 15.นา นา อาชพี

31393 นางสาว สญิานุช ปาจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 15.นา นา อาชพี

31536 นาย พงศกร มลซิอ้น มัธยมศกึษาปีท ี4 9 15.นา นา อาชพี

31558 นาย สรุยิะ บํารงุบรุี มัธยมศกึษาปีท ี4 9 15.นา นา อาชพี

31595 นาย ธนดล พรุง่สนิธุ๋ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 15.นา นา อาชพี

31600 นาย ธรีภัทร อมิพันธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 15.นา นา อาชพี

31604 เดก็ชาย สทิธพิงษ์ จันทรห์อม มัธยมศกึษาปีท ี4 9 15.นา นา อาชพี

31883 เดก็หญงิ ฐติรัิตน์ เพ็งมี มัธยมศกึษาปีท ี3 2 15.นา นา อาชพี

32109 เดก็ชาย ภรูภัิทร วันวงษ์ษา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 15.นา นา อาชพี

32206 เดก็ชาย อัษฎางค์ พลูประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 15.นา นา อาชพี

32459 เดก็ชาย สรัล จงใจเทศ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 15.นา นา อาชพี

32608 เดก็ชาย ฐาปกรณ์ เอยีม เทยีน มัธยมศกึษาปีท ี2 6 15.นา นา อาชพี

32613 เดก็ชาย นครนิทร์ สขุชม มัธยมศกึษาปีท ี2 6 15.นา นา อาชพี

32630 เดก็หญงิ ญาณศิา ธรรมประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 15.นา นา อาชพี
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32634 เดก็หญงิ ธมลวรรณ บํารงุเขต มัธยมศกึษาปีท ี2 6 15.นา นา อาชพี

32801 เดก็หญงิ ปารชิาติ นลิชติ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 15.นา นา อาชพี

33164 เดก็ชาย ภสิทุธธินวัฒน์ พพัิฒนข์จรกติติ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 15.นา นา อาชพี

33172 เดก็หญงิ กฤศณาภรณ์ นาคออ่น มัธยมศกึษาปีท ี1 5 15.นา นา อาชพี

33178 เดก็หญงิ ชลติา สัชชานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 15.นา นา อาชพี

33184 เดก็หญงิ ปาลติา สันตชิาตวิงศธร มัธยมศกึษาปีท ี1 5 15.นา นา อาชพี

33219 เดก็หญงิ ฐติรัิตน์ หะมณี มัธยมศกึษาปีท ี1 6 15.นา นา อาชพี

33247 เดก็ชาย รัฐพล วันดี มัธยมศกึษาปีท ี1 7 15.นา นา อาชพี

33291 เดก็ชาย รัชพล ปินแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 15.นา นา อาชพี

33294 เดก็ชาย หัสดี ทรัพยป์ระเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 15.นา นา อาชพี

33347 เดก็หญงิ ทวพีลอย แดงดี มัธยมศกึษาปีท ี1 9 15.นา นา อาชพี

33352 เดก็หญงิ พรพรหม คุม้ครอง มัธยมศกึษาปีท ี1 9 15.นา นา อาชพี

33393 เดก็หญงิ พัชราพร เย็นจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 15.นา นา อาชพี

33417 เดก็ชาย อสิระ อมิเอบิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 15.นา นา อาชพี

33553 เดก็ชาย ธนวัฏ กมลคณุาธร มัธยมศกึษาปีท ี2 4 15.นา นา อาชพี

33181 เดก็หญงิ เบญจญาภา เขม็ทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 5 15.นา นา อาชพี

31273 นาย ภรูณัิฐ นยิมศรสีมศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 16.มารยาทไทย

31977 เดก็หญงิ จริาวรรณ คุม้สมบัติ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 16.มารยาทไทย

31986 เดก็หญงิ ปัณฑติา พาสรอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี3 4 16.มารยาทไทย

32235 เดก็ชาย ณัฐวฒุิ อนจัุนทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32237 เดก็ชาย ทัตนัน ชชูนื มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32240 เดก็ชาย นักรบ จรัสศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32242 เดก็ชาย พงษ์ศกัดิ จํานงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32244 เดก็ชาย พันณฤทธิ ตรงตอ่กจิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32250 เดก็ชาย สทุธพิงษ์ มคํีา มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32252 เดก็ชาย หรัณญพฤกษ์ ฉัตรโพธสิวุรรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32254 เดก็หญงิ กชกมล วเิศษศริกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32261 เดก็หญงิ บษุญานันท์ คณูหอม มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32265 เดก็หญงิ พัชราพร วจิติรโท มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32267 เดก็หญงิ รุง่นภา พว่งปาน มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย
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32271 เดก็หญงิ สจุติรา วงษ์พระจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

32272 เดก็หญงิ สพุรรษา รักภริมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 16.มารยาทไทย

33317 เดก็หญงิ สดีารัตน์ เจ๊กแป้น มัธยมศกึษาปีท ี1 8 16.มารยาทไทย

33357 เดก็หญงิ ศศธิร พวงจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี1 9 16.มารยาทไทย

29983 นางสาว ชนศิา พรอ้มพานชิย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 17.Learning English through movies

30110 นาย นครนิทร์ มแีสง มัธยมศกึษาปีท ี6 6 17.Learning English through movies

30177 นางสาว ขวญัจริา ชยัชนะ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 17.Learning English through movies

30226 นางสาว ณีรนุช คะเณสขุ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 17.Learning English through movies

30259 นาย ปราชญ์ ศรจัีนทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 17.Learning English through movies

30670 นางสาว พรนภา ทาโทน มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30679 นางสาว ศศกิานต์ โพธทิอง มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30707 นางสาว กชนันท์ เชอืเถาว์ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30711 นางสาว คณัุญญา ทับทมิทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30717 นางสาว ณัฏฐณชิา เอยีมแสง มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30994 นาย ภมูชิน ภักดชีน มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

30996 นาย รหัท ชนะสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

31636 นาย พสธร แยม้บาล มัธยมศกึษาปีท ี4 5 17.Learning English through movies

31654 นางสาว สโรชนิี ใจดี มัธยมศกึษาปีท ี4 5 17.Learning English through movies

31852 เดก็หญงิ ธมลวรรณ หมนืราษฎร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 17.Learning English through movies

31864 เดก็หญงิ สชุาดา จํานงคคํ์า มัธยมศกึษาปีท ี3 1 17.Learning English through movies

31884 เดก็หญงิ ณัฐณชิา ปึกขาว มัธยมศกึษาปีท ี3 2 17.Learning English through movies

32087 เดก็หญงิ ศศธิร ศรสีวา่งสขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 17.Learning English through movies

32151 เดก็ชาย ธรีเมธ คนมัา มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32168 เดก็หญงิ ธัญชนก ยังทน มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32174 เดก็หญงิ พชิชาภา ทองแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32176 เดก็หญงิ เมธณี มมีงคล มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32177 เดก็หญงิ วันวสิาข์ มาลาดว้ง มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32180 เดก็หญงิ สาวติรี ผลภาษี มัธยมศกึษาปีท ี3 8 17.Learning English through movies

32229 เดก็ชาย กฤษฎา บัวเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32236 เดก็ชาย ตน้ขา้ว กาละปัตย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies
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32243 เดก็ชาย พชรมงคล รา่งสม มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32256 เดก็หญงิ จฑุามาศ ดษิบงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32258 เดก็หญงิ ดวงกมล บรูติธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32259 เดก็หญงิ นวรัตน์ วบิลูยจ์ติร มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32262 เดก็หญงิ เบญจภรณ์ สดใส มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32266 เดก็หญงิ มณีรัตน์ สยุวารี มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32270 เดก็หญงิ สริยิากร กาลกิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32273 เดก็หญงิ สพุชิฌาย์ ธนะจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 17.Learning English through movies

32298 เดก็หญงิ พมิพช์นก จริเสฐโภคนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 17.Learning English through movies

32300 เดก็หญงิ รมดิา ชนะสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 17.Learning English through movies

32428 เดก็หญงิ จติราภรณ์ กองเมอืง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 17.Learning English through movies

32430 เดก็หญงิ ชติาภา นลิชติ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 17.Learning English through movies

32438 เดก็หญงิ นภาวดี สําเภากจิ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 17.Learning English through movies

32446 เดก็หญงิ เอวติรา สขุะกาศี มัธยมศกึษาปีท ี2 1 17.Learning English through movies

32475 เดก็หญงิ ปทมุมาศ ญาณวฒุโิท มัธยมศกึษาปีท ี2 2 17.Learning English through movies

32628 เดก็หญงิ จริตกิาล แกว้จันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 17.Learning English through movies

32642 เดก็หญงิ วนัญญา เเจง้วถิี มัธยมศกึษาปีท ี2 6 17.Learning English through movies

32901 นางสาว ดวงทพิย์ ไวมอื มัธยมศกึษาปีท ี5 5 17.Learning English through movies

32965 เดก็ชาย ยศวรรธน์ ถาวรสาร มัธยมศกึษาปีท ี3 4 17.Learning English through movies

29943 นางสาว ชนัญชดิา บรุวีงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 18.เดก็ศลิป์

31130 นางสาว ญาณศิา ทองแท ้ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 18.เดก็ศลิป์

31167 นาย ธัญญาลักษณ์ คูเ่จรญิถาวร มัธยมศกึษาปีท ี4 9 18.เดก็ศลิป์

31201 นางสาว สชุญัญา แดงโสภา มัธยมศกึษาปีท ี4 10 18.เดก็ศลิป์

31535 นางสาว ไอลดา แซล่มิ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 18.เดก็ศลิป์

31841 เดก็หญงิ กงิกาญจน์ เนกขัมมะ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 18.เดก็ศลิป์

32081 เดก็หญงิ มสีขุ กาญจนประกอบ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 18.เดก็ศลิป์

32427 เดก็หญงิ กัญญาวรี์ ใหมอ่อ่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 18.เดก็ศลิป์

32442 เดก็หญงิ ศริประภา พันจบี มัธยมศกึษาปีท ี2 1 18.เดก็ศลิป์

32514 เดก็หญงิ ปารฉัิตร สันตเิลขวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 18.เดก็ศลิป์

32629 เดก็หญงิ ชนนิาถ ยงโพธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 18.เดก็ศลิป์
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32632 เดก็หญงิ ณัฐ ชยา พันเพลงิ พฤกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 18.เดก็ศลิป์

32641 เดก็หญงิ รัตณวดี จงจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 18.เดก็ศลิป์

32754 เดก็หญงิ ชรนิธร งามสอาด มัธยมศกึษาปีท ี2 9 18.เดก็ศลิป์

33002 เดก็หญงิ กัญฐรัิตน์ เลศิปรชีา มัธยมศกึษาปีท ี1 1 18.เดก็ศลิป์

33019 เดก็หญงิ ภชนล เผา่วณชิย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 18.เดก็ศลิป์

33057 เดก็หญงิ เพ็ญพชิชา จันทรฤ์าชยั มัธยมศกึษาปีท ี1 2 18.เดก็ศลิป์

33144 เดก็หญงิ วันวภิา หน่องพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 18.เดก็ศลิป์

33230 เดก็หญงิ รุง่รัตน ์ แฟงรัก มัธยมศกึษาปีท ี1 6 18.เดก็ศลิป์

33275 เดก็หญงิ สริวิมิล ชมดวง มัธยมศกึษาปีท ี1 7 18.เดก็ศลิป์

33285 เดก็ชาย ปรญิญา นาสบื มัธยมศกึษาปีท ี1 8 18.เดก็ศลิป์

32049 เดก็ชาย เจษฎา กาหลพ่ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 18.เดก็ศลิป์

33465 เดก็หญงิ อรศิรา นธิเินตตกิานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 18.เดก็ศลิป์

28897 นางสาว นภัสมนต์ ศรนีครา มัธยมศกึษาปีท ี6 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

30569 นางสาว กนกอร เล็กลอ้ม มัธยมศกึษาปีท ี5 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

30885 นางสาว ณัฐณรนิทร์ เสนาพล มัธยมศกึษาปีท ี5 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

30934 นางสาว ธติยา ศรชีานลิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31181 นางสาว กมลวรรณ ดาวกระจาย มัธยมศกึษาปีท ี4 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31183 นางสาว กติตยิาภรณ์ สามเตยี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31187 นางสาว ชนัญชดิา จันดา มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31188 นางสาว ชลธชิา นามบตุร มัธยมศกึษาปีท ี4 7 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31191 นางสาว ฐตินัินท์ ทนสงูเนนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31194 นางสาว พัชรกันย์ ธนพงศท์วาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31196 นางสาว มัลลกิา คุน้เคย มัธยมศกึษาปีท ี4 2 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31204 นาย สพุชิฌาย์ ขําปากพลี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31211 นาย เขอืนเพชร พาดี มัธยมศกึษาปีท ี4 5 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31254 นางสาว อรสนิี เหลา่ชยั มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31307 นาย ชนาธปิ กงิภเูขา มัธยมศกึษาปีท ี4 5 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31473 นางสาว ณัฐวรรณ สมจติร มัธยมศกึษาปีท ี4 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31484 นางสาว สมุติรา มงคลยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31686 นางสาว นันทชิา ตรีะวัฒนานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม
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31855 เดก็หญงิ ปาณสิรา สงิหค์รธุ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31860 นางสาว วรมน ทดคยุ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

31862 เดก็หญงิ ศศวิมิล เทพชมุพร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32382 นางสาว เสาวภาคย์ พาดี มัธยมศกึษาปีท ี6 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32552 เดก็หญงิ นภัสร นุ่มพลู มัธยมศกึษาปีท ี2 4 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32625 เดก็หญงิ กัญญาณัฐ นลิศลิา มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32637 เดก็หญงิ ปวรวรรณ ยศยงิยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32644 เดก็หญงิ สจุติรา ศรอีอน มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32645 เดก็หญงิ อรอนงค์ แกว้กําพรา้ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32646 เดก็หญงิ อารยีว์รรณ ศรภีมู ิ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32790 เดก็หญงิ กัญญพัชร เทยีนประสาท มัธยมศกึษาปีท ี2 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33167 เดก็ชาย วรวัฒน์ พาที มัธยมศกึษาปีท ี1 5 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33227 เดก็หญงิ พัฒนช์ภร ศรตีรเีวช มัธยมศกึษาปีท ี1 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33320 เดก็ชาย กฤตนิ ภมูเิจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33346 เดก็หญงิ ณัฐณชิา ชมุมนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33348 เดก็หญงิ ธัญญารักษ์ แพงพันธก์ลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33385 เดก็หญงิ จนิตจ์ฑุา จันทรแ์ชม่ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33521 นาย กษาปณากร แกว้ยงกฎ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33529 นางสาว ปรติา ลาออ่น มัธยมศกึษาปีท ี4 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33533 นางสาว สพุรรณนกิา พนิภัย มัธยมศกึษาปีท ี4 10 19.ภาษาและวัฒนธรรม

33555 เดก็หญงิ อรัณญรัตน์ อนิทรี มัธยมศกึษาปีท ี2 6 19.ภาษาและวัฒนธรรม

32510 เดก็หญงิ บณุยานุช สัตบรุษุ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 19.ภาษาและวัฒนธรรม

29946 นางสาว ดวงสถาพร เปรมปิยะกจิ มัธยมศกึษาปีท ี6 12 2.วทิย ์Discovery

29959 นางสาว เยาวลักษณ์ เขม็ทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 12 2.วทิย ์Discovery

31939 เดก็หญงิ ประกายแกว้ เกดิผล มัธยมศกึษาปีท ี3 3 2.วทิย ์Discovery

31944 เดก็หญงิ ปณุณมา สสีงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 2.วทิย ์Discovery

32391 นาย เสฏฐวฒุิ คุย่ตว่น มัธยมศกึษาปีท ี6 12 2.วทิย ์Discovery

32417 เดก็ชาย ภากร กนิขนุทด มัธยมศกึษาปีท ี2 1 2.วทิย ์Discovery

32429 เดก็หญงิ ชนากานต์ จําปาแดง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 2.วทิย ์Discovery

32431 เดก็หญงิ ชนิณชิา จา่พชิม มัธยมศกึษาปีท ี2 1 2.วทิย ์Discovery
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32434 เดก็หญงิ ณภัทร ภยูาธร มัธยมศกึษาปีท ี2 1 2.วทิย ์Discovery

32441 เดก็หญงิ มารสิา สังฆโต มัธยมศกึษาปีท ี2 1 2.วทิย ์Discovery

32536 เดก็ชาย วศิรตุ พมิพส์วัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 2.วทิย ์Discovery

32541 เดก็ชาย อมรทัศ รอดประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 2.วทิย ์Discovery

32848 เดก็ชาย ปรมะ แกว้สลับสี มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32849 เดก็ชาย ปิยกร ยวุวฑุโฒ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32853 เดก็ชาย ศรารัฎ รววีรลักษณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32856 เดก็ชาย อัคคเดช ดอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32864 เดก็หญงิ ณชิารยี์ ศรเีกษม มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32865 เดก็หญงิ นัฐสดุา มากทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32866 เดก็หญงิ พรลดา ปฐมพรพงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32871 เดก็หญงิ ศภัุชญา หนูเล็ก มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

32874 เดก็หญงิ อรศิรา ยอดวศิษิฎศั์กดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 2.วทิย ์Discovery

33054 เดก็หญงิ เปรมกมล พงศส์ริวิรวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 2.วทิย ์Discovery

33251 เดก็ชาย เศรษฐี พวงเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 2.วทิย ์Discovery

30056 นางสาว สพุชิญา รังสกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

30654 นาย พงศธร เกตชุา้ง มัธยมศกึษาปีท ี5 3 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31842 เดก็หญงิ เขมกิา โยธาศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31851 เดก็หญงิ ธมนพัณณ์ เนอืงจากฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31856 เดก็หญงิ ภัทราพร เอมจติร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31857 เดก็หญงิ มนัสชนก ทองพุม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31861 เดก็หญงิ ศดาภัชรฆ์ ศาตมานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31863 เดก็หญงิ สริภัทร โควนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

31902 เดก็หญงิ สชุญัญา รังสกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

32596 เดก็หญงิ พัทธนันท์ ทัพคง มัธยมศกึษาปีท ี2 5 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

32908 นางสาว จันธนา จติตี มัธยมศกึษาปีท ี5 8 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

32915 นางสาว ดวงกมล บญุจง มัธยมศกึษาปีท ี5 8 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

32920 นางสาว ปารฉัิตร์ คงกะพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

32927 นางสาว ศโิรรัตน์ วรีะเดช มัธยมศกึษาปีท ี5 8 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33160 เดก็ชาย บญุฤทธิ โสภาพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer
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33175 เดก็หญงิ กัลยกร แสงทะมาตย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33277 เดก็หญงิ อัญชสิา อยูค่เชนทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33308 เดก็หญงิ ทวิาพร นกพรม มัธยมศกึษาปีท ี1 8 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33413 เดก็ชาย วรีภัทร ไพวงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33432 เดก็หญงิ สริภัทร ทรัพยเ์อนก มัธยมศกึษาปีท ี1 11 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33469 นาย ชยัพัฒน์ แป้นสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33470 นาย บญุชนะ บญุญาศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

33471 นาย ปิยรัช วชิา มัธยมศกึษาปีท ี4 4 20.สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย computer

30062 นาย ชวีนิ ชตุเิดชคมเมธา มัธยมศกึษาปีท ี6 7 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

30345 นาย ภควตั อรรคนันท์ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

31840 เดก็หญงิ กาญจนาพรรณ หมนืนาค มัธยมศกึษาปีท ี3 1 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

31908 เดก็ชาย เจษฎาภรณ์ เเตเ้ถา มัธยมศกึษาปีท ี3 3 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

32653 เดก็ชาย ทัดเทพ เเกว้ทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

32992 เดก็ชาย ภคนิ คนเสงยีม มัธยมศกึษาปีท ี1 1 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

33134 เดก็หญงิ ชนืกมล ชเูรอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

33283 เดก็ชาย ธนบดี เนยีมรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

33288 เดก็ชาย ภสูทิธิ นาคละมา้ย มัธยมศกึษาปีท ี1 8 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

33296 เดก็ชาย อัมรนิทร์ จันทมิาตร มัธยมศกึษาปีท ี1 8 21.ฝึกอา่นทํานองเสนาะพนืฐาน

30592 นางสาว วรรณษา เหรยีญทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 22.คณติกับศลิป์

30597 นางสาว อรณชิา ตระกลูเอยีมศริิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 22.คณติกับศลิป์

30714 นางสาว ชลทชิา นุ่มนวล มัธยมศกึษาปีท ี5 6 22.คณติกับศลิป์

30716 นางสาว ฐติยิา พันธจํ์านงค์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 22.คณติกับศลิป์

30833 นาย วัทยา ชาสงวน มัธยมศกึษาปีท ี4 8 22.คณติกับศลิป์

30983 นางสาว ศไลรา นวมนมิ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 22.คณติกับศลิป์

32537 เดก็ชาย ศักดชิยั พวกดี มัธยมศกึษาปีท ี2 4 22.คณติกับศลิป์

32538 เดก็ชาย สริภพ ตน้กัญญา มัธยมศกึษาปีท ี2 4 22.คณติกับศลิป์

32609 เดก็ชาย ณัฐกติติ ถนนทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 6 22.คณติกับศลิป์

32612 เดก็ชาย ธติวิฒุ สขุนนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 22.คณติกับศลิป์

32617 เดก็ชาย พงศกรณ์ สมรักษ์ สมรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 22.คณติกับศลิป์

32694 เดก็ชาย ฐปนรรฆ์ เรอืงศรี มัธยมศกึษาปีท ี2 8 22.คณติกับศลิป์
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32711 เดก็หญงิ โชตกิา พลูศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 22.คณติกับศลิป์

32885 เดก็ชาย เจษณรงค์ ใจเย็น มัธยมศกึษาปีท ี2 6 22.คณติกับศลิป์

32906 นางสาว กัลยา ศรหีมอก มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32907 นางสาว จันทมิา บญุมาเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32910 นางสาว ชลติา จองโพธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32913 นางสาว ณัฐชา เพยีรพทัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 22.คณติกับศลิป์

32914 นางสาว ดลนภา แซเ่ตยีว มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32916 นางสาว ธนดิา แชม่ชนื มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32918 นางสาว บญุญานุช บญุสระ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32919 นางสาว ปานระพี พรมสอน มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32921 นางสาว ปิยะฉัตร ปาจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32922 นางสาว เพชรลาดา ยอดยงิ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32923 นางสาว มาศนภา ดําปรดีา มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32924 นางสาว ลลดิา ทัดแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32925 นางสาว วนดิา เขยีวชอุม่ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32926 นางสาว ศศนิภิา คํารอด มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32928 นางสาว สวุดี บญุโชติ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32929 นาย นายกติตภิพ ศรสีนุทรพนิติ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 22.คณติกับศลิป์

32978 เดก็ชาย กติตอนันท์ กศุลสง่ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 22.คณติกับศลิป์

33036 เดก็ชาย พรหมพริยิะ เย็นที เย็นที มัธยมศกึษาปีท ี1 2 22.คณติกับศลิป์

33038 เดก็ชาย ภาคภมูิ หลตีา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 22.คณติกับศลิป์

33274 เดก็หญงิ ศริกิมล เพมิสําราญ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 22.คณติกับศลิป์

33276 เดก็หญงิ สกุัญญา วงศว์ริยิะ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 22.คณติกับศลิป์

33382 เดก็หญงิ กัญญารัตน์ แกว้สรอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี1 10 22.คณติกับศลิป์

33386 เดก็หญงิ จฑุารัตน์ อนิทริาช มัธยมศกึษาปีท ี1 10 22.คณติกับศลิป์

33394 เดก็หญงิ พชิชาภา รัศมี มัธยมศกึษาปีท ี1 10 22.คณติกับศลิป์

3159 นาย ธนกร กนกวรรณากร มัธยมศกึษาปีท ี4 2 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30755 นางสาว ธนพร มณีคํา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30840 นางสาว ชนกชนม์ แพงอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30841 นางสาว นางสาวฐติาภรณ์ ทัศนะจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี
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30843 นางสาว ณัฐธดิา ตระกลูวรปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30848 นางสาว เบญญาภา วงษ์ศรแีกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30893 นางสาว ภาณนิี ขําโคกกรวด มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30969 นางสาว ชนกกานต์ ยังดี มัธยมศกึษาปีท ี5 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30970 นางสาว ชลธชิา เบา้วันดี มัธยมศกึษาปีท ี5 7 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30979 นางสาว ภคนันท์ วทิยคารวณชิผล มัธยมศกึษาปีท ี5 7 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30985 นางสาว อมติา จําปา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31256 นาย กฤษฎา โพธปิระเทศ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31257 นาย กฤษณะ สขุเกดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31264 นาย ธรีภัทร์ แซล่ี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31268 นาย ปัณณทัต กลจติร มัธยมศกึษาปีท ี4 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31280 นางสาว เขมสิรา เฮงสงา่ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31284 นางสาว ณัฏฐณชิา ธาราเพ็ชรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31285 นางสาว ณัฏฐนิี กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี4 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31286 นางสาว ณชิาพัชร บญุสอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 2 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31291 นางสาว ปภาวรนิท์ อายโุย มัธยมศกึษาปีท ี4 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31294 นางสาว รามลิ สรอ้ยระยา้ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31295 นางสาว วรวรรณ ชอ่มะลิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31300 นางสาว อรสิา พลูเพยีร มัธยมศกึษาปีท ี4 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31302 นางสาว อารยา ประหลาดเนตร มัธยมศกึษาปีท ี4 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31324 นาย สริภพ ชาวป่า มัธยมศกึษาปีท ี4 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31378 นางสาว ธัชจริา ออ่นจอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี4 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31380 นางสาว นธิวิดี ศรเีมอืง มัธยมศกึษาปีท ี4 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

31609 นางสาว จดิาภา เพราะสําเนยีง มัธยมศกึษาปีท ี4 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32523 เดก็หญงิ สริามล ตน้กันยา มัธยมศกึษาปีท ี2 3 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32560 เดก็หญงิ ภาวณีิ ทวทีรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32561 เดก็หญงิ วภิาวนิี ใจศรี มัธยมศกึษาปีท ี2 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32627 เดก็หญงิ จารรัุศมิ หอมจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32749 เดก็หญงิ กนกวรรณ พลูมงคล มัธยมศกึษาปีท ี2 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32756 เดก็หญงิ ณัฐชสดุา เทยีมเวช มัธยมศกึษาปีท ี2 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี
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32759 เดก็หญงิ ดรัลพร ศรพัีนธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32768 เดก็หญงิ ศริพิร แสงสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32770 เดก็หญงิ อารยีา คําแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32898 นางสาว วภิาวดี ศรรีะวรรณ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

32996 เดก็ชาย วศษิฏพ์ล กัดตา มัธยมศกึษาปีท ี1 1 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33221 เดก็หญงิ นศิารัตน์ มงิขวญั มัธยมศกึษาปีท ี1 6 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33255 เดก็หญงิ กษิรา สทิธเิดชโสภณ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33349 เดก็หญงิ นพาดา สวนสงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33476 นางสาว ศริยิากรณ์ สาเส็ง มัธยมศกึษาปีท ี4 4 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33510 นางสาว บัณฑติา กะนโิก มัธยมศกึษาปีท ี4 8 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

33520 นางสาว อทติยา สนามดี มัธยมศกึษาปีท ี4 8 23.คดิคําคม ชมวรรณคดี

30564 นาย ภบูดนิทร์ ศรรีุง้ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 24.A-Math and Sudoku

30659 นาย สริภพ วงศว์ลัิย มัธยมศกึษาปีท ี5 5 24.A-Math and Sudoku

30993 นาย ธัชนนท์ หอมอม้ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 24.A-Math and Sudoku

31162 นาย กฤษดา เทยีมเสมอ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31166 นาย ณภัทร เพ็ชรนลิ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31175 นาย ภมูริพี แดงดี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31176 นาย รตพิงษ์ พังสอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31177 นาย วชระวชิญ์ เเกว้ชณิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 24.A-Math and Sudoku

31180 นาย สวุจัิกขณ์ ขาวเผอืก มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31184 นางสาว เขมจริา สารลักษณ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 24.A-Math and Sudoku

31189 นางสาว ชาลนิี ทองขาว มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31197 นางสาว วรรณวสิา สวุรรณโครธ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31198 นางสาว ศศธิร วงษ์พาศกลาง มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31199 นางสาว ศภุมาศ เพ็ชรร์ุง่ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 24.A-Math and Sudoku

31205 นางสาว โสภษิตา โสภา มัธยมศกึษาปีท ี4 1 24.A-Math and Sudoku

31223 นาย ศภุเสฏฐ์ แสงเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 24.A-Math and Sudoku

31844 เดก็หญงิ ณัชชารยี์ ปรหิรัิญยกติติ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku

31847 เดก็หญงิ ตตยิา พฒุพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku

31848 เดก็หญงิ ทพิธดิา โพธรัิง มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku
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31849 เดก็หญงิ ธนพร โป๊ะสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku

31850 เดก็หญงิ ธนัชญา อนิทชติ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku

31853 เดก็หญงิ ปภาวดี จันทรส์อน มัธยมศกึษาปีท ี3 1 24.A-Math and Sudoku

31974 เดก็ชาย สกุนตธ์ี เเซเ่ตยีว มัธยมศกึษาปีท ี3 4 24.A-Math and Sudoku

32307 เดก็ชาย คณาธปิ บาลโสง มัธยมศกึษาปีท ี3 12 24.A-Math and Sudoku

32308 เดก็ชาย จักรภัทร ปรกึษา มัธยมศกึษาปีท ี3 12 24.A-Math and Sudoku

32314 เดก็ชาย ปวเรศ เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี3 12 24.A-Math and Sudoku

32424 เดก็ชาย อาทนัินต์ อนรัุกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 24.A-Math and Sudoku

32440 เดก็หญงิ เบญญาภา สพุลไทย มัธยมศกึษาปีท ี2 1 24.A-Math and Sudoku

32450 เดก็ชาย ธรีดนัย ทองพุม่ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 24.A-Math and Sudoku

32454 เดก็ชาย พรีะพัฒน์ กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี2 2 24.A-Math and Sudoku

32457 เดก็ชาย ภรูภัิทร สขุชม มัธยมศกึษาปีท ี2 2 24.A-Math and Sudoku

32462 เดก็ชาย สรุภัค คณฑา มัธยมศกึษาปีท ี2 2 24.A-Math and Sudoku

32623 เดก็ชาย ศภุชยั จงใจเทศ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 24.A-Math and Sudoku

32831 เดก็หญงิ ณชิาภัทร วังยายฉมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 24.A-Math and Sudoku

32832 เดก็หญงิ ดวงพร สมบัตสิวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 24.A-Math and Sudoku

32839 เดก็หญงิ วัณยว์ภิา กวยเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 24.A-Math and Sudoku

32841 เดก็หญงิ สรุยิากร ป่าโสม มัธยมศกึษาปีท ี2 11 24.A-Math and Sudoku

32930 นาย คทาธร คงนคร มัธยมศกึษาปีท ี5 8 24.A-Math and Sudoku

33124 เดก็ชาย วรภพ วงคพ์รหม มัธยมศกึษาปีท ี1 4 24.A-Math and Sudoku

33324 เดก็ชาย ณภัทร รอบคอบ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 24.A-Math and Sudoku

33435 เดก็ชาย กันตทิัต กันบัวลา มัธยมศกึษาปีท ี1 12 24.A-Math and Sudoku

33444 เดก็ชาย สทิธนินท์ สขุสมทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 24.A-Math and Sudoku

33460 เดก็หญงิ วรรณชนก ใจสจุรติ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 24.A-Math and Sudoku

33569 นาย ปัญญาพัฒน์ พกิลุทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 5 24.A-Math and Sudoku

33120 เดก็ชาย พฤทธพิร เมฆฉาย มัธยมศกึษาปีท ี1 4 24.A-Math and Sudoku

31282 นางสาว ชตุกิาญจน์ ยวงสอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 4 25.หอ้งสมดุ

31897 เดก็หญงิ ภัทราวดี วัฒนภักดี มัธยมศกึษาปีท ี3 2 25.หอ้งสมดุ

31964 เดก็ชาย ธนบรรณ บรรดาล มัธยมศกึษาปีท ี3 4 25.หอ้งสมดุ

32015 เดก็ชาย วรายทุธ คลโพธนิอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี3 5 25.หอ้งสมดุ
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32026 เดก็หญงิ กนกรดา เกตมุาลี มัธยมศกึษาปีท ี3 5 25.หอ้งสมดุ

32030 เดก็หญงิ จรินันท์ ทรัพยส์นอง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 25.หอ้งสมดุ

32040 เดก็หญงิ วรษิา พทิักษ์เขตขัณฑ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 25.หอ้งสมดุ

32181 เดก็หญงิ สภัุคภรณ์ มะลิ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 25.หอ้งสมดุ

32322 เดก็หญงิ ชญานันทน์ วลัิยโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 25.หอ้งสมดุ

32326 เดก็หญงิ ทฬัฐฌา สาระกลู มัธยมศกึษาปีท ี3 12 25.หอ้งสมดุ

32330 เดก็หญงิ ศรินิภา แพรมว่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 12 25.หอ้งสมดุ

32332 เดก็หญงิ อรอนิทุ์ พันธมาศ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 25.หอ้งสมดุ

32409 เดก็ชาย ชนะ งว่นเฮง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 25.หอ้งสมดุ

32413 เดก็ชาย ณัฏฐภัทร ขัดทา คอือะไรครับ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 25.หอ้งสมดุ

32458 เดก็ชาย ศลิป์ชยั ขาวผอ่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 2 25.หอ้งสมดุ

32487 เดก็ชาย กันตพัฒน์ เเกน่พรม มัธยมศกึษาปีท ี2 3 25.หอ้งสมดุ

32526 เดก็ชาย กฤตมิขุ อาจวชิยั มัธยมศกึษาปีท ี2 4 25.หอ้งสมดุ

32527 เดก็ชาย ชยพัทธ ์ มเีเสง มัธยมศกึษาปีท ี2 4 25.หอ้งสมดุ

32533 เดก็ชาย ภมูพัิฒน์ พันธุด์ี มัธยมศกึษาปีท ี2 4 25.หอ้งสมดุ

32763 เดก็หญงิ พรพรรณ นกึเวน้ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 25.หอ้งสมดุ

32966 เดก็หญงิ ณัฏฐณชิา สัมฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 25.หอ้งสมดุ

33053 เดก็หญงิ ปัจธญิา ผลจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 25.หอ้งสมดุ

33449 เดก็หญงิ จณิณพัต บญุสําเร็จ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 25.หอ้งสมดุ

33474 นางสาว นรศิรา แสงแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 25.หอ้งสมดุ

33500 นางสาว กานตช์นก พดุฉมิ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 25.หอ้งสมดุ

3353 เดก็หญงิ พลอยศมณ บญุมาก มัธยมศกึษาปีท ี1 9 26.อาหารไทย

30574 นางสาว จรีนันท์ ชมศรี มัธยมศกึษาปีท ี5 2 26.อาหารไทย

30581 นางสาว ปาณศิา ศรทีองอยู่ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 26.อาหารไทย

30636 นางสาว วรนิทร พันธศ์รี มัธยมศกึษาปีท ี5 3 26.อาหารไทย

30686 นางสาว อรสิา มาลบํีารงุ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 26.อาหารไทย

30849 นางสาว ปาณศิา เรงิศาสตร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 26.อาหารไทย

30850 นางสาว พรมินษิา พุม่มลู มัธยมศกึษาปีท ี5 3 26.อาหารไทย

31934 เดก็หญงิ ณัชชา รอดผงึ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 26.อาหารไทย

31935 เดก็หญงิ ณัฐพร นาคสทุธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 26.อาหารไทย
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31978 เดก็หญงิ ชญาดา ตงับรรัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 26.อาหารไทย

31982 เดก็หญงิ ธนสิร ไทยกลัด มัธยมศกึษาปีท ี3 4 26.อาหารไทย

31993 เดก็หญงิ ลลลิทพิย์ บัวเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 26.อาหารไทย

31994 เดก็หญงิ วนัีส ลมิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 26.อาหารไทย

31996 เดก็หญงิ แสงตะวัน อนิทรภมู ิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 26.อาหารไทย

32036 เดก็หญงิ ปานไพลนิ จันทรก์ระจา่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 26.อาหารไทย

32239 เดก็ชาย ธมกร ดนตรไีทย มัธยมศกึษาปีท ี3 10 26.อาหารไทย

32246 เดก็ชาย วษิณุ มนตกั์นภัย มัธยมศกึษาปีท ี3 10 26.อาหารไทย

32247 เดก็ชาย วรีภัทร ชนือารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 26.อาหารไทย

32248 เดก็ชาย ศรายธุ เจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 26.อาหารไทย

32714 เดก็หญงิ ปณุญานัส ระงับทกุข์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 26.อาหารไทย

32717 เดก็หญงิ พมิพชิญา สนีวน มัธยมศกึษาปีท ี2 8 26.อาหารไทย

32719 เดก็หญงิ มนิตรา วฒุพิรหม มัธยมศกึษาปีท ี2 8 26.อาหารไทย

32726 เดก็หญงิ สพุรรษา วนเทยีน มัธยมศกึษาปีท ี2 8 26.อาหารไทย

32964 เดก็หญงิ ณัฐวดี บญุมา มัธยมศกึษาปีท ี3 3 26.อาหารไทย

33010 เดก็หญงิ ณัฐ กานต ์ ชอ่ง าม มัธยมศกึษาปีท ี1 1 26.อาหารไทย

33100 เดก็หญงิ พรนภสิ ดศีรี มัธยมศกึษาปีท ี1 3 26.อาหารไทย

33106 เดก็หญงิ วรรณมาศ พันธุสํ์าโรง มัธยมศกึษาปีท ี1 3 26.อาหารไทย

33108 เดก็หญงิ อภษิฎา ธปูหอม มัธยมศกึษาปีท ี1 3 26.อาหารไทย

33131 เดก็หญงิ เจนจริา ครองสมบัติ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 26.อาหารไทย

33228 เดก็หญงิ พจิติรา ภมุมาลี มัธยมศกึษาปีท ี1 6 26.อาหารไทย

33245 เดก็ชาย พรีพัฒน์ ประดษิฐกรศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 26.อาหารไทย

33259 เดก็หญงิ ณัฏฐช์ยา ศรคีรํา มัธยมศกึษาปีท ี1 7 26.อาหารไทย

33262 เดก็หญงิ เนตรช์นก คนมัน มัธยมศกึษาปีท ี1 7 26.อาหารไทย

33267 เดก็หญงิ พรรณลักษณ์ ทมุมา มัธยมศกึษาปีท ี1 7 26.อาหารไทย

33289 เดก็ชาย ยศสรัล คําจนุ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 26.อาหารไทย

33304 เดก็หญงิ จรัิชยา จันทรเ์มอืงปัก มัธยมศกึษาปีท ี1 8 26.อาหารไทย

33325 เดก็ชาย ธนภัทร กสุลาศรัย มัธยมศกึษาปีท ี1 9 26.อาหารไทย

33350 เดก็หญงิ ปรายฟ้า เหลอืจอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี1 9 26.อาหารไทย

33404 เดก็ชาย กติตพัิศ วงษ์ดี มัธยมศกึษาปีท ี1 11 26.อาหารไทย
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33421 เดก็หญงิ ฐติรัิตน์ อานามวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 26.อาหารไทย

33423 เดก็หญงิ ฌัฐชา ศรเีสน มัธยมศกึษาปีท ี1 11 26.อาหารไทย

33425 เดก็หญงิ ธัญชนก เกตแุกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 26.อาหารไทย

33515 นางสาว วรรณภิา โขคํา มัธยมศกึษาปีท ี4 8 26.อาหารไทย

33517 นางสาว วารณีุ บํารงุจติร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 26.อาหารไทย

33532 นางสาว สริวิมิล แนวหาร มัธยมศกึษาปีท ี4 10 26.อาหารไทย

30059 นาย กันตนัินท์ พลันสันเทยีะ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 27.ถา่ยภาพ

31009 นางสาว พชิชาพร ยศเครอื มัธยมศกึษาปีท ี5 5 27.ถา่ยภาพ

31632 นาย ธัชธรรม ยพุาพนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 27.ถา่ยภาพ

31979 เดก็หญงิ ณัฐนรี เล็กแจม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 27.ถา่ยภาพ

31980 เดก็หญงิ ณัฐวดี ฤทธแิดง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 27.ถา่ยภาพ

31983 เดก็หญงิ นํารนิทร์ สทัีบทมิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 27.ถา่ยภาพ

31987 เดก็หญงิ ปิยธดิา อมิทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 27.ถา่ยภาพ

32053 เดก็ชาย ทนุธรรม กตญั ู มัธยมศกึษาปีท ี3 6 27.ถา่ยภาพ

32059 เดก็ชาย ปิยทัศน์ บญุทาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 27.ถา่ยภาพ

32215 เดก็หญงิ พนดิา ชว่ยประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 27.ถา่ยภาพ

32219 เดก็หญงิ เมธาพร บญุสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 27.ถา่ยภาพ

32230 เดก็ชาย จักรพันธ์ แกว้กําพรา้ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 27.ถา่ยภาพ

32233 เดก็ชาย ณัฐปกรณ์ แสนคําเเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 27.ถา่ยภาพ

32234 เดก็ชาย ณัฐพงศ์ ซอืตรง มัธยมศกึษาปีท ี3 10 27.ถา่ยภาพ

32241 เดก็ชาย พงศเ์ทพ ยมิละมัย มัธยมศกึษาปีท ี3 10 27.ถา่ยภาพ

32251 เดก็ชาย สรัุชธวัช พงษ์ปฏเิมศ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 27.ถา่ยภาพ

32469 เดก็หญงิ ชนษิฐา ศรยีงยศ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 27.ถา่ยภาพ

32594 เดก็หญงิ ปญุญศิา รอดเกตกุลู มัธยมศกึษาปีท ี2 5 27.ถา่ยภาพ

32606 เดก็หญงิ อุม้บญุ ทองใบ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 27.ถา่ยภาพ

32669 เดก็หญงิ โชตกิา คุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี2 7 27.ถา่ยภาพ

32676 เดก็หญงิ พัชรพร โพธบิบุผา มัธยมศกึษาปีท ี2 7 27.ถา่ยภาพ

32682 เดก็หญงิ รตุริา จันทราช มัธยมศกึษาปีท ี2 7 27.ถา่ยภาพ

32683 เดก็หญงิ วรางคณา พว่งสวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 27.ถา่ยภาพ

32684 เดก็หญงิ วมิล นาคนาคา มัธยมศกึษาปีท ี2 7 27.ถา่ยภาพ
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33003 เดก็หญงิ กลุนันทน์ คงกลอ่ม มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33004 เดก็หญงิ จารพุชิญา ทารมีกุข์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33012 เดก็หญงิ ธนดิา นจํิาปา มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33013 เดก็หญงิ ธัญชนก ปาจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33023 เดก็หญงิ วริดา แซจั่น มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33024 เดก็หญงิ ศริภัิทร เลา่ฮอ้ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33025 เดก็หญงิ สรินิภา หรัิญชาติ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 27.ถา่ยภาพ

33063 เดก็หญงิ ศศนัินท์ โพธพัิฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 27.ถา่ยภาพ

33089 เดก็หญงิ กานต์ ขําจติร มัธยมศกึษาปีท ี1 3 27.ถา่ยภาพ

33107 เดก็หญงิ สชุาดา แพรมว่ง มัธยมศกึษาปีท ี1 3 27.ถา่ยภาพ

33203 เดก็ชาย ปาณัสม์ บญุเรมิ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 27.ถา่ยภาพ

33213 เดก็หญงิ กฤษณา จันทรมนตรี มัธยมศกึษาปีท ี1 6 27.ถา่ยภาพ

33217 เดก็หญงิ ชนาภา แซแ่ต ้ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 27.ถา่ยภาพ

33224 เดก็หญงิ โปรดปราน ไพรจติร มัธยมศกึษาปีท ี1 6 27.ถา่ยภาพ

33300 เดก็หญงิ ขวญัจริา เดชเกาะเกา่ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 27.ถา่ยภาพ

33343 เดก็หญงิ ฐานกิา นอ้ยพันธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 27.ถา่ยภาพ

33422 เดก็หญงิ ณัฐชกมลธ์ ชทูรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 27.ถา่ยภาพ

33427 เดก็หญงิ พัชราภรณ์ ยงยทุธ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 27.ถา่ยภาพ

33454 เดก็หญงิ นภัสกร บญุครอง มัธยมศกึษาปีท ี1 12 27.ถา่ยภาพ

33466 เดก็หญงิ ไอยดา สอนพว่ง มัธยมศกึษาปีท ี1 12 27.ถา่ยภาพ

30667 นางสาว ปรยีานุช กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี5 5 27.ถา่ยภาพ

33058 เดก็หญงิ ภชชมน วังอดุม มัธยมศกึษาปีท ี1 2 27.ถา่ยภาพ

33149 เดก็หญงิ อมรรัตน์ สทุธปิระภา มัธยมศกึษาปีท ี1 4 27.ถา่ยภาพ

29942 นางสาว จริาภา สังฆธรรม มัธยมศกึษาปีท ี6 5 28.English Focus

29948 นางสาว ธัญญาทพิย์ ขาวมาลา มัธยมศกึษาปีท ี6 5 28.English Focus

29949 นางสาว ธันยาสนิี เกดิมี มัธยมศกึษาปีท ี6 5 28.English Focus

29966 นางสาว อัญชษิฐา ดวงอาทติย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 28.English Focus

29970 นาย ทนงศกัดิ ยักทะวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 28.English Focus

30097 นางสาว ว ราณี ย์ ใหญ ่กลาง มัธยมศกึษาปีท ี6 3 28.English Focus

30099 นางสาว สนุยี์ แกว้กันหา มัธยมศกึษาปีท ี6 3 28.English Focus
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30664 นางสาว ณัฐธดิา ใจคนงึ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 28.English Focus

30730 นางสาว เอมติรา ทะวจิติร มัธยมศกึษาปีท ี5 5 28.English Focus

30991 นาย ณัฐพงศ์ วริะพรสวรรค์ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 28.English Focus

31933 เดก็หญงิ ชลดา หาดี มัธยมศกึษาปีท ี3 3 28.English Focus

32017 เดก็ชาย ศภุชยั สกลนุรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 28.English Focus

32291 เดก็หญงิ นภสกร รม่โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 28.English Focus

33034 เดก็ชาย ปกรณ์เกยีรติ ตงัตระการ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 28.English Focus

33319 เดก็หญงิ อัฐภญิญา บญุเพ็ง มัธยมศกึษาปีท ี1 8 28.English Focus

30011 นางสาว อลชิา ศรวีชรฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

30206 นาย ธนกร เเพรไพร มัธยมศกึษาปีท ี6 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

30898 นางสาว สวุชิญาลักษณ์ คําศริิ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

31516 นางสาว กัญชลกิา เพ็ชรเอยีม มัธยมศกึษาปีท ี4 6 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

31531 นางสาว วรารัตน์ คําอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32006 เดก็ชาย ณัฐพล อันสมศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 5 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32008 เดก็ชาย พรีพัฒน์ รอดเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32056 เดก็ชาย ธรีวัฒน ์ เหลอื จอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี3 6 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32108 เดก็ชาย ภาคณิ โฮบ่รรเทา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32312 เดก็ชาย ทวพีงศ์ แซแ่ต ้ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32666 เดก็หญงิ จติราภรณ์ วัฒนะ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32679 เดก็หญงิ พณิชนก ทรัพยป์ระเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32680 เดก็หญงิ ภัทรานษิฐ์ โพธทิอง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32681 เดก็หญงิ มารณีิ หงษ์ศริิ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32739 เดก็ชาย บวร หวังศริจิติร มัธยมศกึษาปีท ี2 9 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32740 เดก็ชาย ปัญญา เรอืงประยรู มัธยมศกึษาปีท ี2 9 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32775 เดก็ชาย ชนาวนิ เกษสังข์ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32844 เดก็ชาย กติตนัินท์ ราชพลแสน มัธยมศกึษาปีท ี2 12 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32879 นางสาว พัชร ียา เพ็ชร ◌ ์รุง่ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32880 นางสาว พชิญา หนูจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32884 นางสาว ปิยะธดิา องอาจ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32917 นางสาว นลนินภิา ทองประจํา มัธยมศกึษาปีท ี5 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ
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32936 นางสาว ราตรี ปานทองดี มัธยมศกึษาปีท ี5 9 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32944 นางสาว ญาดานา อนันต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33212 เดก็หญงิ กรรณกิา องอาจ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33226 เดก็หญงิ พรเพ็ชร ขาวสอาด มัธยมศกึษาปีท ี1 6 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33302 เดก็หญงิ จรัญพร พนิารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33313 เดก็หญงิ ภญิญาพัชญ์ ขอดคํา มัธยมศกึษาปีท ี1 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33322 เดก็ชาย ชนิาธปิ พยัคฆเ์รอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 9 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33370 เดก็ชาย ณฐพล อยูค่ง มัธยมศกึษาปีท ี1 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33376 เดก็ชาย พลภักร์ สขุเกดิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33378 เดก็ชาย พลศษิฐ์ สขุเกดิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33384 เดก็หญงิ จติตมิา นมิเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33390 เดก็หญงิ นมดิา เทยีนงาม มัธยมศกึษาปีท ี1 10 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33419 เดก็หญงิ จชิญานันท์ ชํานาญกจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33501 นางสาว จารวุรรณ เอกวลัิย มัธยมศกึษาปีท ี4 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

32116 เดก็ชาย อภรัิกษ์ ภูโ่ตะ๊ยา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33297 เดก็ชาย อทิธพัินธ์ ใจสอาด มัธยมศกึษาปีท ี1 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

33318 เดก็หญงิ สมุาลี ลกูอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 29.สรา้งสรรคง์านกระดาษ

31955 เดก็ชาย จริเมธ พนิารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 3.กลอ่ง

31962 เดก็ชาย ณัฐวฒุิ วงศบ์ญุธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 4 3.กลอ่ง

32045 เดก็ชาย ขรรคช์ยั ขันธโภค มัธยมศกึษาปีท ี3 6 3.กลอ่ง

32046 เดก็ชาย จักรพรรดิ อดุมนา มัธยมศกึษาปีท ี3 6 3.กลอ่ง

32051 เดก็ชาย ณรงคฤ์ทธิ ทองคํา มัธยมศกึษาปีท ี3 6 3.กลอ่ง

32055 เดก็ชาย ธาราพงศ์ ทองใบ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 3.กลอ่ง

32066 เดก็ชาย สรวชิญ์ จันศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 3.กลอ่ง

32067 เดก็ชาย สรุเดช สรุสรยทุธ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 3.กลอ่ง

32473 เดก็หญงิ ธัญญวรรณ จันทรป์ระมลู มัธยมศกึษาปีท ี2 2 3.กลอ่ง

32484 เดก็หญงิ วมิลสริิ รามฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 3.กลอ่ง

32485 เดก็หญงิ สพุรรณกิา แยม้สระ โส มัธยมศกึษาปีท ี2 2 3.กลอ่ง

32576 เดก็ชาย ศภุกร เเยม้พงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 3.กลอ่ง

32845 เดก็ชาย คณนิ กลัดสันเทยีะ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 3.กลอ่ง
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32859 เดก็หญงิ กสุมุา พลสอน มัธยมศกึษาปีท ี2 12 3.กลอ่ง

32861 เดก็หญงิ จรัิชยา ไทยเขยีว มัธยมศกึษาปีท ี2 12 3.กลอ่ง

32870 เดก็หญงิ สขุฤทัย สาทวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 3.กลอ่ง

32873 เดก็หญงิ สพุชิชา ลมิจฬุารัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 3.กลอ่ง

33147 เดก็หญงิ สพุรรษา ทวธีนธรรม มัธยมศกึษาปีท ี1 4 3.กลอ่ง

33239 เดก็ชาย ดนัยณัฐ จันตอ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 3.กลอ่ง

33242 เดก็ชาย ธนากร ออ่นละมลู มัธยมศกึษาปีท ี1 7 3.กลอ่ง

33256 เดก็หญงิ กสุมุาลย์ เทพอาภรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 3.กลอ่ง

33261 เดก็หญงิ นภสร เอยีมชู มัธยมศกึษาปีท ี1 7 3.กลอ่ง

30890 นางสาว พรนภัส เฟืองนนิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

30896 นางสาว วราพร ทองทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

30902 นางสาว อไุรวรรณ ตันเดยีว มัธยมศกึษาปีท ี5 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31235 นางสาว ณัฐชยา ศรยีาภัย มัธยมศกึษาปีท ี4 2 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31448 นาย ณัฐภัทร พรศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31461 นาย ศริศกัดิ งามขํา มัธยมศกึษาปีท ี4 10 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31462 นาย สายชล เเสงพนิทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31524 นางสาว ธดิารัตน์ ไทยมุย้ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31529 นางสาว ภัทรนันท์ ผลดก มัธยมศกึษาปีท ี4 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31561 นางสาว กัญญา ภัค ชยัมะณี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31568 นางสาว นางสาวปินะธดิา หลอดเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31626 นางสาว วราลี หนองทราย มัธยมศกึษาปีท ี4 9 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31627 นางสาว เสาวรส วาจาสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31854 เดก็หญงิ ปวรวรรณ จันนา มัธยมศกึษาปีท ี3 1 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

31865 เดก็หญงิ สพุชิชา ไชยโชติ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32028 เดก็หญงิ เกศกนก มานะสมปอง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32039 เดก็หญงิ มัลลกิา พุม่ดี มัธยมศกึษาปีท ี3 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32041 เดก็หญงิ สัตตบงกช ดาราพาณชิย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32568 เดก็ชาย ชยัรัตน์ สวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32570 เดก็ชาย ธนพัฒน์ งามพศิ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

32579 เดก็ชาย สรุนาท สําราญรมย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 30.ศลิป์สรา้งสรรค์
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32614 เดก็ชาย นพรัตน์ สดุสวงน มัธยมศกึษาปีท ี2 6 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

33244 เดก็ชาย ปกรณ์กติติ ธัมมากนิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

33557 เดก็หญงิ รนิรดา ศริพิละ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 30.ศลิป์สรา้งสรรค์

30703 นาย พัสกร สบืทมิ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

30723 นางสาว พยิดา เทยีงสมบญุ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

30764 นางสาว ภญิญาพัชญ์ สวา่งพศิาลกจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 31.English is fun

31004 นางสาว ณชิากร เมลอืงศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

31005 นางสาว ทยติา คําวจิารณ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

31333 นางสาว ณัฐณชิา ซอืวาจา มัธยมศกึษาปีท ี4 5 31.English is fun

31336 นางสาว ดรนุี เขม็พันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 31.English is fun

31343 นางสาว รุง่ฤดี ซอืขงิ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 31.English is fun

31381 นางสาว นศิารัตน์ ประสพบญุ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 31.English is fun

31384 นางสาว พรีดา ฉมิภาลี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

31386 นางสาว ภคพร ขันตี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

31391 นางสาว ศริธิดิา อาจสมัย มัธยมศกึษาปีท ี4 5 31.English is fun

31566 นางสาว ณัฎฐพัชร เทยีบศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

31637 นาย ภนูรศิ ธนภรณ์ไพศาล มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

31677 นางสาว กริณัฎฐกาญจน์ ขวาคํา มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

31871 เดก็ชาย ตะวัน ธนันตช์ยัวลี มัธยมศกึษาปีท ี2 2 31.English is fun

32110 เดก็ชาย วชิชากร เตอนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32111 เดก็ชาย สหรัฐ ครา้มศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32113 เดก็ชาย สทุธเิทพ ขาวขํา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32120 เดก็หญงิ ชนกิานต์ พลเดช มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32125 เดก็หญงิ ธัญลักษณ์ ทรงพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32128 เดก็หญงิ พัชราภรณ์ บญุสอาด มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32129 เดก็หญงิ ภัทราภรณ์ สลีา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32134 เดก็หญงิ อนัญญา พลิายนต์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32136 เดก็หญงิ อไุรรัตน์ ตันเดยีว มัธยมศกึษาปีท ี3 7 31.English is fun

32191 เดก็ชาย ธรีเมธ แกน่สํารวจ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun

32193 เดก็ชาย ธรีะภัทร พันธุไ์มส้ี มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun
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32195 เดก็ชาย ปวรศิ สดุสงวน มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun

32202 เดก็ชาย วรปรัชญ์ แกว้วารี มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun

32203 เดก็ชาย สายชุน แสงสง่ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun

32418 เดก็ชาย ภาดา จารวัุงสันติ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 31.English is fun

32436 เดก็หญงิ ณัฐธดิา สวา่งอารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 31.English is fun

32437 เดก็หญงิ ธรัิชชา บญุสรา้ง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 31.English is fun

32439 เดก็หญงิ นวพร ฉายาวาส มัธยมศกึษาปีท ี2 1 31.English is fun

32826 เดก็หญงิ เจยีระไน ชยัดํารงคต์ระกลู มัธยมศกึษาปีท ี2 11 31.English is fun

32835 เดก็หญงิ มณีรัตน ์ พลเยยีม มัธยมศกึษาปีท ี2 11 31.English is fun

32969 เดก็ชาย ธนากร ธนบวรพล มัธยมศกึษาปีท ี3 9 31.English is fun

33005 เดก็หญงิ จดิาภา อุน่เรอืน มัธยมศกึษาปีท ี1 1 31.English is fun

33490 นาย กฤต ทวิรัถยาสริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 31.English is fun

33502 นางสาว ชญัญานุช สารกิา มัธยมศกึษาปีท ี4 8 31.English is fun

33512 นางสาว ปณดิตรา สังเกตกจิ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 31.English is fun

33526 นาย ราชนัย์ เลปสัมพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

33528 นางสาว นรศิรา อมิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 31.English is fun

33570 นางสาว ณัฐรัชต์ กัญจนปั์ทมภพ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

33571 นางสาว อบุลวรรณ หงษ์ทรง มัธยมศกึษาปีท ี5 5 31.English is fun

32824 เดก็หญงิ คณศิร ออ่นหวาน มัธยมศกึษาปีท ี2 11 31.English is fun

31581 เดก็หญงิ อรอมุา พมิพอ์าจเอยีม มัธยมศกึษาปีท ี3 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32073 เดก็หญงิ ชฎาภรณ์ ฉมิพลี มัธยมศกึษาปีท ี3 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32184 เดก็ชาย จักรภัทร์ ชนือารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32638 เดก็หญงิ ปิยะพร สายจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32703 เดก็ชาย อโนชา ชนืบํารงุ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32730 เดก็ชาย กฤตเมธ ฉมิพานัง มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32733 เดก็ชาย ธนกร พงษ์ตานี มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32742 เดก็ชาย ภัททากร เพยีสนุีย มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32746 เดก็ชาย อรรธพล มาอําพร มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32747 เดก็ชาย อทิธศัิกดิ ชแูสง มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32751 เดก็หญงิ ขวญัขา้ว แซอ่งึ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้
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32890 นาย ธนบัตร อากรนธิิ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32895 นาย วัชรากรณ์ จนิะการณ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32896 นาย สายฟ้า อบโอ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32970 เดก็หญงิ วันวสิา พลภมูปิระสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32983 เดก็ชาย พพัิฒน์ พรีพรธรรม มัธยมศกึษาปีท ี1 10 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32989 เดก็ชาย ธนธฤต ตาดี มัธยมศกึษาปีท ี1 1 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33001 เดก็หญงิ กฤตกิา มาศริิ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33020 เดก็หญงิ มัญฑติา หอ่คํา มัธยมศกึษาปีท ี1 1 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33083 เดก็ชาย ภดูศิ หนองขอม มัธยมศกึษาปีท ี1 3 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33129 เดก็ชาย สวุจัิกขณ์ ประเสรฐิวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33163 เดก็ชาย ภาคภมูิ ทมุมา มัธยมศกึษาปีท ี1 5 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33197 เดก็ชาย ทองเเท ้ คําสทุธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33199 เดก็ชาย ธารา อนิทรสนุทร มัธยมศกึษาปีท ี1 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33209 เดก็ชาย อภนัินต์ แซเ่ฮง มัธยมศกึษาปีท ี1 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33315 เดก็หญงิ วยิะดา สดุใจ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33326 เดก็ชาย ธติสิรณ์ ยาทา มัธยมศกึษาปีท ี1 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33330 เดก็ชาย รววัีฒน์ เลยีบแสง มัธยมศกึษาปีท ี1 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33340 เดก็หญงิ กติตวิรรณ ยังประโยชน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33342 เดก็หญงิ ญาณวดี ปินสมทุร มัธยมศกึษาปีท ี1 9 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33375 เดก็ชาย ปิยวัฒน์ นาคสขุ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33397 เดก็หญงิ ศวติา สวุรรณรัตนกจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33411 เดก็ชาย ธรีภัทร ประทมุพล มัธยมศกึษาปีท ี1 11 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33560 เดก็หญงิ ภัณฑริา กันตะเพ็ง มัธยมศกึษาปีท ี3 6 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

33414 เดก็ชาย ศภุกติดิ ตนิตะโมระ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 32.รูค้ดิประดษิฐใ์ช ้

32506 เดก็หญงิ ฑฆิัมพร พศิเพง่ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 33.Math project

32515 เดก็หญงิ พชิาภรณ์ พรหมศร มัธยมศกึษาปีท ี2 3 33.Math project

32626 เดก็หญงิ กัลยา ผลสกุ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 33.Math project

32643 เดก็หญงิ ศรัณยรั์ชต์ จันเคลอืบ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 33.Math project

32668 เดก็หญงิ จฬุา ลักษณ์ วงษ์พาสกลาง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 33.Math project

32673 เดก็หญงิ นชิาภัทร เครอืละมา้ย มัธยมศกึษาปีท ี2 7 33.Math project
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32677 เดก็ชาย พชิชาภา จันทรล์ี มัธยมศกึษาปีท ี2 7 33.Math project

32678 เดก็หญงิ พชิญาณี ใจราช มัธยมศกึษาปีท ี2 7 33.Math project

32789 เดก็หญงิ กอกนก ประดษิฐสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 33.Math project

33387 เดก็หญงิ ณัฐนันท์ งามพศิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 33.Math project

29934 นาย ศภุกรณ์ ชตุนัินท์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 34.Crossword

30386 นาย พัศปัณฑ์ นรัิตสิัยไตรรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 34.Crossword

30604 นาย ชนะชยั แสวงนลิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

30613 นาย สณิพัชร รุน่กลุม่ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

30624 นางสาว ณัฐสมิา ทองดยีงิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

30629 นางสาว ธัญญพร วศิษิฏเ์จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

30928 นางสาว กลุณัฐ ผลสกุ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

31024 นาย หรภิมู ิ เมธจีรัิฐตกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 34.Crossword

31147 นางสาว อาคริา ทองเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี5 10 34.Crossword

31178 นาย ศกิวสั จติตงัดี มัธยมศกึษาปีท ี4 3 34.Crossword

31629 นาย ธณภณ ชชีะวา มัธยมศกึษาปีท ี4 5 34.Crossword

31643 นางสาว ชนาภัทร สารการ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 34.Crossword

31646 นางสาว ณัฐวภิา คําเวยีงจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 34.Crossword

31648 นางสาว ปาณสิา ศรนีาค มัธยมศกึษาปีท ี4 1 34.Crossword

31649 นางสาว พศกิา สกลุสลัุกขณา มัธยมศกึษาปีท ี4 5 34.Crossword

31651 นางสาว รัศรนิทร์ ศรสีขุกลุวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 34.Crossword

31829 เดก็ชาย ชาตนินท์ ชาญสกิขกร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 34.Crossword

31953 เดก็ชาย เขมชาติ แจง้จติต์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 34.Crossword

31958 เดก็ชาย ฉัตรชยั จันทศร มัธยมศกึษาปีท ี3 4 34.Crossword

31960 เดก็ชาย ณัฐชพลธ์ ภารา มัธยมศกึษาปีท ี3 4 34.Crossword

31970 เดก็ชาย ยศภัทร ศรชีู มัธยมศกึษาปีท ี3 4 34.Crossword

31988 เดก็หญงิ พจัิกขณา มณีวัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี3 4 34.Crossword

32408 เดก็ชาย จมุพล รุน่ประพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 34.Crossword

32415 เดก็ชาย ธนพล เทวะผลนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 34.Crossword

32425 เดก็ชาย องิควรัชญ์ โชคถนอมจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 34.Crossword

32988 เดก็ชาย ชนาธปิ วสยางกรู มัธยมศกึษาปีท ี1 1 34.Crossword
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33015 เดก็หญงิ พชรพรรณ กลยนี มัธยมศกึษาปีท ี1 1 34.Crossword

33026 เดก็หญงิ สกุฤตา แสนปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี1 1 34.Crossword

33080 เดก็ชาย พรีวทุธิ ถาวรเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 34.Crossword

33415 เดก็ชาย สทิธชิยั เมตตาธรรม มัธยมศกึษาปีท ี1 11 34.Crossword

33426 เดก็หญงิ ปาลดิา ภญิชวนชิย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 34.Crossword

33430 เดก็หญงิ มนันญา ธรรมสริพิร มัธยมศกึษาปีท ี1 11 34.Crossword

33431 เดก็หญงิ ศภุลักษณ์ ณ รอ้ยเอ็ด มัธยมศกึษาปีท ี1 11 34.Crossword

33433 เดก็หญงิ อชริญา สังขส์วุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 34.Crossword

33468 นาย ชนาภัทร ภยูาธร มัธยมศกึษาปีท ี4 4 34.Crossword

33472 นาย พรีธัช อักษรศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 4 34.Crossword

30004 นางสาว ศรินิภา เชอืประทมุ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 35.Skit (ละครสนั)

30433 นางสาว นริาภร สารพจน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 35.Skit (ละครสนั)

30435 นางสาว พัชรนันท์ รุง่กําจัด มัธยมศกึษาปีท ี6 1 35.Skit (ละครสนั)

30441 นางสาว อศิราภรณ์ อนิทรประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 35.Skit (ละครสนั)

31376 นางสาว ฌารณีิ ชนัยา มัธยมศกึษาปีท ี4 10 35.Skit (ละครสนั)

31425 นางสาว ชตุกิาญจน์ เขยีวขํา มัธยมศกึษาปีท ี4 10 35.Skit (ละครสนั)

32283 เดก็หญงิ จดิาภา พรหมรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 35.Skit (ละครสนั)

32297 เดก็หญงิ พัชรกันย์ บญุมมีนัสศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 35.Skit (ละครสนั)

32302 เดก็หญงิ สพุชิญา รอดเกตกุลู มัธยมศกึษาปีท ี3 11 35.Skit (ละครสนั)

32672 เดก็หญงิ ธติพิร วังยายฉมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 35.Skit (ละครสนั)

32744 เดก็ชาย ลักษณ์ ตันตนิพัินธุก์ลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 35.Skit (ละครสนั)

32837 เดก็หญงิ ยปิซี กลําคลัง มัธยมศกึษาปีท ี2 11 35.Skit (ละครสนั)

32982 เดก็หญงิ กมลชนก สงิหวบิลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 35.Skit (ละครสนั)

33121 เดก็ชาย พัชรากร เรอืงแสง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 35.Skit (ละครสนั)

33176 เดก็หญงิ ขจารนิทร์ มงคลคําซาว มัธยมศกึษาปีท ี1 5 35.Skit (ละครสนั)

33177 เดก็หญงิ ชนกิานต์ อแ่นจอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี1 5 35.Skit (ละครสนั)

33232 เดก็หญงิ สวุษิา สมดี มัธยมศกึษาปีท ี1 6 35.Skit (ละครสนั)

33240 เดก็ชาย ธนพัฒน์ โพธเิย็น มัธยมศกึษาปีท ี1 7 35.Skit (ละครสนั)

33249 เดก็ชาย ศรัณยู ทัศมาลัย มัธยมศกึษาปีท ี1 7 35.Skit (ละครสนั)

33250 เดก็ชาย ศริวฒัน์ วฒุโิตกลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 35.Skit (ละครสนั)



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
33257 เดก็หญงิ เกณกิา นัคเรต มัธยมศกึษาปีท ี1 7 35.Skit (ละครสนั)

33287 เดก็ชาย ภาณุพงศ์ มไีชโย มัธยมศกึษาปีท ี1 8 35.Skit (ละครสนั)

33303 เดก็หญงิ จรัิชญา ลมประเพย มัธยมศกึษาปีท ี1 8 35.Skit (ละครสนั)

33355 เดก็หญงิ ภัทราวดี ประคปุตานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 35.Skit (ละครสนั)

33363 เดก็ชาย กฤชฎา สขุวฒันากจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 35.Skit (ละครสนั)

33383 เดก็หญงิ กัลญา จันจุย้ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 35.Skit (ละครสนั)

33450 เดก็หญงิ ชสิากัญญ์ บญุเผอืน มัธยมศกึษาปีท ี1 12 35.Skit (ละครสนั)

33458 เดก็หญงิ พชิญธดิา แทน่ทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 35.Skit (ละครสนั)

33459 เดก็หญงิ วชริญาณ์ หมันตลงุ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 35.Skit (ละครสนั)

33463 เดก็หญงิ สภัุสสรา หอมหวล มัธยมศกึษาปีท ี1 12 35.Skit (ละครสนั)

33516 นางสาว วานสิสา แปดทศิ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 35.Skit (ละครสนั)

29535 นาย วัจนก์ร จันทรป์ระมลู มัธยมศกึษาปีท ี4 10 36.ภาพยนตรส์นั

29951 นางสาว นาตาชา โชตสิวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 36.ภาพยนตรส์นั

30129 นางสาว จดิาภา กันกลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 36.ภาพยนตรส์นั

30130 นางสาว ชชัชญา โสจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 36.ภาพยนตรส์นั

30136 นางสาว ปรยีานุช ดวีาจา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 36.ภาพยนตรส์นั

30268 นางสาว ณัฐชา เนนิใหม่ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 36.ภาพยนตรส์นั

30312 นางสาว กฤตกิา สําอางคอ์นิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 36.ภาพยนตรส์นั

30568 นาย องิครัต สขุะกาศี มัธยมศกึษาปีท ี5 3 36.ภาพยนตรส์นั

30590 นางสาว รามารัตน์ รักหนา้ที มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั

30634 นางสาว รวกีานต์ เรยีงวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั

30653 นาย ปรเมษฐ์ อนิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 36.ภาพยนตรส์นั

30690 นาย จตพุล พลอยคง มัธยมศกึษาปีท ี5 3 36.ภาพยนตรส์นั

30694 นาย เดชาวัต โชตกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 36.ภาพยนตรส์นั

30753 นางสาว จฬุาลักษณ์ โปรยรุง่ทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั

30758 นางสาว นวลทพิย์ มาหา มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั

30876 นาย วรีวฒัน ์ กลัดเนนิ กุม่ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 36.ภาพยนตรส์นั

30897 นางสาว วราลักษณ์ จงจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั

30918 นาย มาวนิ ศริเิพ็ง มัธยมศกึษาปีท ี5 4 36.ภาพยนตรส์นั

30926 นางสาว กัลญา คําเวยีงจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 36.ภาพยนตรส์นั
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30955 นาย เปรมศกร พมิพด์ี มัธยมศกึษาปีท ี5 9 36.ภาพยนตรส์นั

31938 เดก็หญงิ นภัสสรณ์ มณีรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 36.ภาพยนตรส์นั

32000 เดก็ชาย กฤษฎา สมุาลี มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32001 เดก็หญงิ กฤษฎา ไทยประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32007 เดก็ชาย นัททพล บญุธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32022 เดก็ชาย สริภพ ทองกา่น มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32025 เดก็ชาย อํานาจ ชมเชย มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32043 เดก็หญงิ สธุดิา รอดสดุ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32048 เดก็ชาย จริายทุธ จันทรไ์พศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 6 36.ภาพยนตรส์นั

32503 เดก็หญงิ ชญานศิ จําปาทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 3 36.ภาพยนตรส์นั

32509 เดก็หญงิ ธนัฐนันท์ มงคลศษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 36.ภาพยนตรส์นั

32518 เดก็หญงิ ภัทรภร ราตรวีงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 36.ภาพยนตรส์นั

32616 เดก็ชาย ปฏภิาณ ศริกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 36.ภาพยนตรส์นั

32665 เดก็หญงิ กฤษณา โฮเ้จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 36.ภาพยนตรส์นั

32967 เดก็ชาย ณัฐพล ชอูาวธุ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 36.ภาพยนตรส์นั

32999 เดก็ชาย อภนัิทธ์ แสงศศธิร มัธยมศกึษาปีท ี1 1 36.ภาพยนตรส์นั

33014 เดก็หญงิ ไปรยส พานทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 1 36.ภาพยนตรส์นั

33037 เดก็ชาย ภรัณยู บญุเคลมิ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 36.ภาพยนตรส์นั

33078 เดก็ชาย ธรีภัทร์ เอยีมกอง มัธยมศกึษาปีท ี1 3 36.ภาพยนตรส์นั

33096 เดก็หญงิ ปลายตะวัน สขุะ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 36.ภาพยนตรส์นั

33156 เดก็ชาย ญาณภัทร วรรณะ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 36.ภาพยนตรส์นั

33254 เดก็หญงิ กรกฏ ไฉนวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 36.ภาพยนตรส์นั

33271 เดก็หญงิ วาศณีิ คําวชิติ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 36.ภาพยนตรส์นั

33434 เดก็หญงิ อสมาภรณ์ สทิธสิริโิสภา มัธยมศกึษาปีท ี1 11 36.ภาพยนตรส์นั

33527 นางสาว ณัฐชยา พวงพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 36.ภาพยนตรส์นั

33536 เดก็หญงิ อัฐนยิา พวงพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 36.ภาพยนตรส์นั

30288 นางสาว อาทติยา ปัญญาทา มัธยมศกึษาปีท ี6 10 36.ภาพยนตรส์นั

33190 เดก็หญงิ วรรณวศิา คําวชิติ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 36.ภาพยนตรส์นั

เดก็หญงิ นกชรัตน์ หอมมาก มัธยมศกึษาปีท ี1 3 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

30076 นาย สหเทพ อนิทรภมู ิ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 37.คัดเขยีนเรยีนไทย
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30078 นาย เสรมิศักดิ สลีาเขตร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

31225 นาย สวัสชยั สวัสวรธรรม มัธยมศกึษาปีท ี4 5 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32027 เดก็หญงิ กัญญาณัฐ ป้อมเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32052 เดก็ชาย ณัฐวฒุิ สทุธปิระเสร็ฐ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32054 เดก็ชาย ทรงกรด ทาธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 6 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32103 เดก็ชาย ธรีะภัทร ยทุธการ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32406 เดก็ชาย ธนภมูิ ลตีี มัธยมศกึษาปีท ี3 7 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

32471 เดก็หญงิ ณัฐชยา ศรดีี มัธยมศกึษาปีท ี2 2 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33065 เดก็หญงิ อชริญา วงศว์ณชิภัค มัธยมศกึษาปีท ี1 2 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33066 เดก็หญงิ อธชิา อย◌่ศูรเีจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33102 เดก็หญงิ พมิพร์ภัทร พลหนิกอง มัธยมศกึษาปีท ี1 3 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33146 เดก็หญงิ สชุานันท์ กองกลู มัธยมศกึษาปีท ี1 4 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33286 เดก็ชาย ป้องปฐพี ขําเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33311 เดก็หญงิ ประภาพร หนิสนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33341 เดก็หญงิ กศุมา นาคนาคา มัธยมศกึษาปีท ี1 9 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33365 เดก็ชาย คมสัน หมนุพมิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

33511 นางสาว เบญจภัค พันธส์ุ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 37.คัดเขยีนเรยีนไทย

30606 นาย ธนบดี นาถวลิ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 38.Watch more Speak more

30990 นาย โกวทิ อมิจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 38.Watch more Speak more

30992 นาย ภราดร ศรทีอง มัธยมศกึษาปีท ี5 4 38.Watch more Speak more

31260 นาย ธนกฤต ศริปิระทมุ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 38.Watch more Speak more

31332 นางสาว ณัฏฐณชิา บตุรฉุย มัธยมศกึษาปีท ี4 5 38.Watch more Speak more

32094 เดก็ชาย กติตนัินท์ รัตนไพฑรูยพ์งศ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 38.Watch more Speak more

32097 เดก็ชาย ธนพนธ์ เเผน่ทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 7 38.Watch more Speak more

32104 เดก็ชาย นรัิตศัิย เอยีมสอาด มัธยมศกึษาปีท ี3 7 38.Watch more Speak more

32115 เดก็ชาย สรุศกัดิ คลา้ยจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 38.Watch more Speak more

32141 เดก็ชาย จารชุยั โชตรัิตน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 38.Watch more Speak more

32157 เดก็ชาย พฒุพิงศ์ รักธรรม มัธยมศกึษาปีท ี2 8 38.Watch more Speak more

32268 เดก็หญงิ วสิา พุม่ไสว มัธยมศกึษาปีท ี3 10 38.Watch more Speak more

32282 เดก็หญงิ คดิชนก คัมภรีกลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more
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32286 เดก็หญงิ ชนัญญา ดว้งศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more

32288 เดก็หญงิ ทพิยนารี สทิธริส มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more

32290 เดก็หญงิ ธัญวรัตน์ สายพนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more

32293 เดก็หญงิ นวรัตน์ สทุธปิระภา มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more

32299 เดก็หญงิ เพ็ญพศิ วทิวัสไพศาล มัธยมศกึษาปีท ี3 11 38.Watch more Speak more

32452 เดก็ชาย ประสทิธชิยั คงพัฒนย์นื มัธยมศกึษาปีท ี2 2 38.Watch more Speak more

33092 เดก็หญงิ ธัญชนก ผดงุกจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 38.Watch more Speak more

33132 เดก็หญงิ ชนะใด ศรตีะปัญญะ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 38.Watch more Speak more

33133 เดก็หญงิ ชนากานต์ ศรเีจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 38.Watch more Speak more

33136 เดก็หญงิ ธัญญารัตน์ มงัคงั มัธยมศกึษาปีท ี1 4 38.Watch more Speak more

33137 เดก็หญงิ ธัญลักษณ์ แยม้อรณุพัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี1 4 38.Watch more Speak more

33360 เดก็หญงิ สนัุนทา เสวกพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 38.Watch more Speak more

33424 เดก็หญงิ ธมลวรรณ คนมัน มัธยมศกึษาปีท ี1 11 38.Watch more Speak more

33440 เดก็ชาย นติกิร เรอืงแสงศรี มัธยมศกึษาปีท ี1 12 38.Watch more Speak more

33485 นางสาว สพุรรณกิา ดว้งชา้ง มัธยมศกึษาปีท ี4 5 38.Watch more Speak more

33148 เดก็หญงิ สมุาไล ดวงราตรี มัธยมศกึษาปีท ี1 4 38.Watch more Speak more

30349 นาย ลขิติ โตสงวน มัธยมศกึษาปีท ี6 10 39.เกาสมอง มองใหเ้ป็น

31368 นาย วราพงษ์ พุม่พจิติร มัธยมศกึษาปีท ี4 9 39.เกาสมอง มองใหเ้ป็น

31464 นาย สพุศนิ พรวนอนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 39.เกาสมอง มองใหเ้ป็น

32735 เดก็ชาย ธนวนิ ลาเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 39.เกาสมอง มองใหเ้ป็น

33522 เดก็ชาย ณัฐดนัย ศรสีังข์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 39.เกาสมอง มองใหเ้ป็น

29994 นางสาว พชิญาภรณ์ ชอบสขุ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 4.นา นา ของชํารว่ย

30225 นางสาว ณัชชา ขันเดช มัธยมศกึษาปีท ี6 8 4.นา นา ของชํารว่ย

30232 นางสาว ปิยะธดิา เฟือยมี มัธยมศกึษาปีท ี6 8 4.นา นา ของชํารว่ย

30250 นาย ชาตทิองแท ้ ยอดมงิ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 4.นา นา ของชํารว่ย

30316 นางสาว จริประภา เพมิเพยีร มัธยมศกึษาปีท ี6 8 4.นา นา ของชํารว่ย

30326 นางสาว รจุริา ทองโอภาส มัธยมศกึษาปีท ี6 8 4.นา นา ของชํารว่ย

30559 นาย ธนดล ขนุหาญ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 4.นา นา ของชํารว่ย

30575 นางสาว จฑุารัตน์ ผลไพร มัธยมศกึษาปีท ี5 5 4.นา นา ของชํารว่ย

30577 นางสาว ฐตินัินท์ ไปปลอด มัธยมศกึษาปีท ี5 5 4.นา นา ของชํารว่ย
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30580 นางสาว นศิานาถ ดเีส็ง มัธยมศกึษาปีท ี5 1 4.นา นา ของชํารว่ย

30586 นางสาว ภาพพมิพ์ คังคายะ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 4.นา นา ของชํารว่ย

30587 นางสาว ภาวณีิย์ หงษ์ทัพ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 4.นา นา ของชํารว่ย

30598 นางสาว อรณติา ศรแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 4.นา นา ของชํารว่ย

30618 นางสาว เก็จมณี จอกเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30625 นางสาว ณัฐสดุา เทศสขุ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30632 นางสาว พมิพช์นะ มาลัยพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30637 นางสาว วรษิา ออ่นปาน มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30640 นางสาว สภุาพร ทองดเีรยีน มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30642 นางสาว อภญิญา พมิพสิาร มัธยมศกึษาปีท ี5 2 4.นา นา ของชํารว่ย

30982 นางสาว วรวรรณ อวัเถา มัธยมศกึษาปีท ี5 7 4.นา นา ของชํารว่ย

31035 นางสาว ปภาวรี์ โลหกลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 4.นา นา ของชํารว่ย

31653 นางสาว วภิาวดี เชดิชู มัธยมศกึษาปีท ี4 3 4.นา นา ของชํารว่ย

31656 นางสาว สวุรียา ไพโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 4.นา นา ของชํารว่ย

31870 เดก็ชาย ณาญากร ละมัยกลาง มัธยมศกึษาปีท ี3 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32216 เดก็หญงิ พัชรมณฑ์ เขม็กลัด มัธยมศกึษาปีท ี3 9 4.นา นา ของชํารว่ย

32381 นางสาว ณัฐณฌิา ลมิกลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 4.นา นา ของชํารว่ย

32465 เดก็หญงิ กชนันท์ ธนวรรณววัิฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32466 เดก็หญงิ กนกวรรณ ฝอยทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32467 เดก็หญงิ กัณธพัชร หอมธปู มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32477 เดก็หญงิ ปรางทพิย์ สดแจม่ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32478 เดก็หญงิ ปัฐมาพร จา้ยจันทกึ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32479 เดก็หญงิ ปิยภรณ์ ชายชน มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32482 เดก็หญงิ พทุธสดุา ยะกัณฐะ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32483 เดก็หญงิ รัชฎาภรณ์ สมบนุยส์ขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 4.นา นา ของชํารว่ย

32701 เดก็ชาย อธ ิบดนิทร ์ ทับทมิพราย มัธยมศกึษาปีท ี2 8 4.นา นา ของชํารว่ย

32792 เดก็หญงิ ชฎาพร อสุาขะ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 4.นา นา ของชํารว่ย

32973 เดก็หญงิ ธติมิา สังสนิชยั มัธยมศกึษาปีท ี4 3 4.นา นา ของชํารว่ย

33007 เดก็หญงิ ชนดิาภา วศิวามติร มัธยมศกึษาปีท ี1 1 4.นา นา ของชํารว่ย

33018 เดก็หญงิ ฟ้าใส บญุเทยีง มัธยมศกึษาปีท ี1 1 4.นา นา ของชํารว่ย
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33027 เดก็หญงิ อภริดา ภมูผิวิ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 4.นา นา ของชํารว่ย

33051 เดก็หญงิ ธัญจฑุา ศรแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 4.นา นา ของชํารว่ย

33091 เดก็หญงิ ณัฐชยา ปรารมภ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 4.นา นา ของชํารว่ย

33158 เดก็ชาย ธฤษนุ ไปปลอด มัธยมศกึษาปีท ี1 5 4.นา นา ของชํารว่ย

33216 เดก็หญงิ จรีนันท์ เขม็กลัด มัธยมศกึษาปีท ี1 6 4.นา นา ของชํารว่ย

33462 เดก็หญงิ วรัิลพัชร สทุธากร มัธยมศกึษาปีท ี1 12 4.นา นา ของชํารว่ย

30271 นางสาว ธดิารัตน์ โพธริทุ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 4.นา นา ของชํารว่ย

32799 เดก็หญงิ นติณัิฐ เขยีวฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 4.นา นา ของชํารว่ย

30201 นาย ไชยวัฒน์ คุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี6 8 40.รักษ์สังคม

30610 นาย ภรูนิทร์ อนิทรช์ยั มัธยมศกึษาปีท ี5 9 40.รักษ์สังคม

30691 นาย จักรนิทร์ พานทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 40.รักษ์สังคม

30698 นาย บญุยงค์ กันประกอบ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 40.รักษ์สังคม

30837 เดก็ชาย อภวัิฒน์ แดงลา มัธยมศกึษาปีท ี4 8 40.รักษ์สังคม

32505 เดก็หญงิ ฐติพิร เหมะรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 40.รักษ์สังคม

32516 เดก็หญงิ พมิพช์นก พงษ์รัตน มัธยมศกึษาปีท ี2 3 40.รักษ์สังคม

32524 เดก็หญงิ สพุรรณกิา จรีะประภาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 40.รักษ์สังคม

32931 นาย จักรนิ เทพมงคล มัธยมศกึษาปีท ี5 8 40.รักษ์สังคม

33332 เดก็ชาย ศภุโชติ มเีคน มัธยมศกึษาปีท ี1 9 40.รักษ์สังคม

33344 เดก็หญงิ ฐติาพร ปรติตพิงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 40.รักษ์สังคม

33356 เดก็หญงิ วนัญญา เพ็ญญะ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 40.รักษ์สังคม

33358 เดก็หญงิ สโรชา ทับพุม่ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 40.รักษ์สังคม

31545 นาย รณกร ผลดก มัธยมศกึษาปีท ี4 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31546 นาย รัชชานนท์ พมิพาลัย มัธยมศกึษาปีท ี4 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31550 นาย วัชรช์ริวทิย์ ธรรมลกึ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31569 นางสาว พชรกมล ทองอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31573 นางสาว ยลดา ชาวพจิติร มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31574 นางสาว รุง่นภา โคลงกระโทก มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31576 นางสาว ศศกิานต ์ ลาที มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31606 นางสาว จารวุดี พาแพง มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31618 นางสาว ปภาวรนิทร์ แยม้ผกา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา
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31911 เดก็ชาย ณัฐวัชช์ นมิเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี3 3 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31917 เดก็ชาย นครนิทร์ สขุไสว มัธยมศกึษาปีท ี3 3 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31918 เดก็ชาย นฤพนธ์ มหีา้ว มัธยมศกึษาปีท ี3 3 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31966 เดก็ชาย พรอ้มพันธุ์ ออ่นอนงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31992 เดก็หญงิ มณีวรรณ จักดี มัธยมศกึษาปีท ี3 4 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32033 เดก็หญงิ ธนวรรณ ประทมุ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32172 เดก็หญงิ พงศภ์รณ์ ศรบีญุรอด มัธยมศกึษาปีท ี3 8 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32186 เดก็ชาย ชยัวฒัน์ ศริโิสภา มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32187 เดก็ชาย ณภัทร สงิหาเพชร มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32194 เดก็ชาย นภันต? ดเีส็ง มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32196 เดก็ชาย พรหมนารถ ธงศรี มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32197 เดก็ชาย กฤตเิดช นอ้ยโคตร มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32199 เดก็ชาย ภรูิ บัวครฑุ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32200 เดก็ชาย ยศพร ทัศพร มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32205 เดก็ชาย อภชิาติ เกตแุยม้ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32209 เดก็หญงิ จณิหจ์ฑุา มนตกั์นภัย มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32213 เดก็หญงิ เบญจพร ทองอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32217 เดก็หญงิ พจิติรา จรไพรวัลย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32223 เดก็หญงิ สัตตบงกช ชว่ยอาษา มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32658 เดก็ชาย ปิยะพัฒน์ คํามี มัธยมศกึษาปีท ี2 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32674 เดก็หญงิ ปานรพี ออ่นศรี มัธยมศกึษาปีท ี2 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32686 เดก็หญงิ ศริลัิกษณ์ ทมิอรรค์ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

32687 เดก็หญงิ ศวิชญ ไชยวเิชยีร มัธยมศกึษาปีท ี2 7 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

33151 เดก็หญงิ อไุรวรรณ บญุเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

33564 เดก็ชาย ชยันันท์ ผอ่งแผว้ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

33565 เดก็ชาย ภานุภัทร พว่งมาลี มัธยมศกึษาปีท ี3 9 41.บคุลกิภาพด ีเรมิทตีัวเรา

31551 นาย ศศิ วจิติธาดา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 42.ประดษิฐข์องเลน่

32009 เดก็ชาย ภัทชพล บตุรเเสง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 42.ประดษิฐข์องเลน่

32035 เดก็หญงิ เบญจรัตน์ ศรสีกลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 42.ประดษิฐข์องเลน่

32142 เดก็ชาย เฉลมิเกยีรติ ตุม้เบ็ญ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 42.ประดษิฐข์องเลน่
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32190 เดก็ชาย ธนัท ปฐมนธิศิเดช มัธยมศกึษาปีท ี3 9 42.ประดษิฐข์องเลน่

32208 เดก็ชาย อทิธมินต์ ผังคี มัธยมศกึษาปีท ี3 9 42.ประดษิฐข์องเลน่

32306 เดก็ชาย กัญจน์ ยนิดี มัธยมศกึษาปีท ี3 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32310 เดก็ชาย ณพลรักษ์ แสงเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32313 เดก็ชาย นราวชิญ์ พรรณธนาวงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32315 เดก็ชาย ปณุณวชิ หนูนอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี3 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32401 นาย สรธัญ สอนศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 7 42.ประดษิฐข์องเลน่

32670 เดก็หญงิ ทารกิา โฮบ่รรเทา มัธยมศกึษาปีท ี2 7 42.ประดษิฐข์องเลน่

32675 เดก็หญงิ เปมกิา โอวาทกานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 42.ประดษิฐข์องเลน่

32688 เดก็หญงิ สวุมิล สภุาพบ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 42.ประดษิฐข์องเลน่

32850 เดก็ชาย พรีวชิญ์ ดนักลาง มัธยมศกึษาปีท ี2 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32851 เดก็ชาย วรัิสพงศ ์ เดชเดมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32855 เดก็ชาย สรวชิญ์ สวา่งอารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 42.ประดษิฐข์องเลน่

32990 เดก็ชาย ปฐมฉัตร พันธมาศ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 42.ประดษิฐข์องเลน่

32993 เดก็ชาย ภัทธดนัย สาวสิทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 42.ประดษิฐข์องเลน่

33000 เดก็ชาย อทิธฤิทธิ บํารงุสขุ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 42.ประดษิฐข์องเลน่

33041 เดก็ชาย สวัสชยั ทองประมลู มัธยมศกึษาปีท ี1 2 42.ประดษิฐข์องเลน่

33082 เดก็ชาย ภัทรพล แสงอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 42.ประดษิฐข์องเลน่

33157 เดก็ชาย ธนบดี ชยับรุนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 42.ประดษิฐข์องเลน่

33407 เดก็ชาย ตอ่ตวัน อมฤตสทุธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 42.ประดษิฐข์องเลน่

33416 เดก็ชาย สทุธภัิทร สารการ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 42.ประดษิฐข์องเลน่

30208 นาย ธนวนิทย์ อโนดาษ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 43.Easy English

30214 นาย สทุธภัิทร สองนางรอง มัธยมศกึษาปีท ี6 8 43.Easy English

31182 นางสาว กรกมล ตนัเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 43.Easy English

31185 นางสาว จริาพร แสงมณี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 43.Easy English

31200 นางสาว ศภุสิรา กตญั ู มัธยมศกึษาปีท ี4 10 43.Easy English

31208 นางสาว อาภาภัทร สัมมาเมฆ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 43.Easy English

31213 นาย ธนกฤต แผน่ทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 1 43.Easy English

31226 นาย สันตภิาพ ซอ้นจันดี มัธยมศกึษาปีท ี4 2 43.Easy English

31510 นาย สรุยิกมล นนทป์ระเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 43.Easy English
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31571 นางสาว กชพร เพ็ชรเดชา มัธยมศกึษาปีท ี4 6 43.Easy English

31827 เดก็ชาย กันตภณ คําวัจนัง มัธยมศกึษาปีท ี3 1 43.Easy English

31833 เดก็ชาย ภมูภัิทร ดําเนนิศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 43.Easy English

31872 เดก็ชาย พงศภัค พลูทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 2 43.Easy English

31873 เดก็ชาย ภัทรวนิ ฉายาพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 43.Easy English

31877 เดก็ชาย อัครวนิท์ สขุะกาศี มัธยมศกึษาปีท ี3 2 43.Easy English

31913 เดก็ชาย ธนเทพ เปรมมณี มัธยมศกึษาปีท ี3 3 43.Easy English

31956 เดก็ชาย จริะวัฒน์ ชมเเพง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 43.Easy English

32275 เดก็ชาย จลุจติร เหมน่แหลม มัธยมศกึษาปีท ี3 11 43.Easy English

32276 เดก็ชาย Chatchai Thongchai มัธยมศกึษาปีท ี3 11 43.Easy English

32443 เดก็หญงิ สริภัทร สมเสยีง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 43.Easy English

32447 เดก็ชาย คณุานนท์ เกยีงตระกลู มัธยมศกึษาปีท ี2 2 43.Easy English

32453 เดก็ชาย พัสกร กองทรายมลู มัธยมศกึษาปีท ี2 2 43.Easy English

32460 เดก็ชาย สปิปกร สามเตยี มัธยมศกึษาปีท ี2 2 43.Easy English

32816 เดก็ชาย ธรีภัทช์ ผลภาษี มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32819 เดก็หญงิ กชชมน จันทรน์อ้ย มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32820 เดก็หญงิ กรรณกิาร์ ศรพีานชิ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32821 เดก็หญงิ กัญญาณัฐ แกน่บํารงุ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32823 เดก็หญงิ กัลยาลักษณ์ อานามวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32825 เดก็หญงิ จฑุารัตน์ ชาวบล มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32827 เดก็หญงิ ชนดิาภา ตราชู มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32828 เดก็หญงิ ชนดิาภา แดงสจุติร มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32829 เดก็หญงิ ชญัญานุช มานะสมปอง มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32830 เดก็หญงิ ณฐติา ขันธวเิชยีร มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32833 เดก็หญงิ ธัญวรรณ ตนิตะโมระ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

32842 เดก็หญงิ เดก็หญงิบรัุสกร โปรง่ฟ้า มัธยมศกึษาปีท ี2 11 43.Easy English

33113 เดก็ชาย ชยัพร ดาวศรี มัธยมศกึษาปีท ี1 4 43.Easy English

33270 เดก็หญงิ วันวสิาข์ พมิพาลัย มัธยมศกึษาปีท ี1 7 43.Easy English

33272 เดก็หญงิ วรีะวรรณ นจิพัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 43.Easy English

33506 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ เหนอืเกาะหวาย มัธยมศกึษาปีท ี4 8 43.Easy English
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33525 นาย ชชัพนธ์ ประทมุมาณ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 43.Easy English

30273 นางสาว ปิยะธดิา มทีอง มัธยมศกึษาปีท ี6 3 44.English Cartoon

30783 นาย พรีณัฐ เขม็เงนิ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 44.English Cartoon

30916 นาย ผดงุเกยีรติ เกตเุเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 44.English Cartoon

31423 นาย นุกลูกจิ สสรคา มัธยมศกึษาปีท ี6 12 44.English Cartoon

31640 นาย สเุมธ มงัคงั มัธยมศกึษาปีท ี4 1 44.English Cartoon

31658 นาย กฤตเมธ ศริโิท มัธยมศกึษาปีท ี3 7 44.English Cartoon

31825 นาย ยศภัทร มณีเชษฐา มัธยมศกึษาปีท ี4 5 44.English Cartoon

32476 เดก็หญงิ ปรางทพิย์ ชุม่อารมณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 44.English Cartoon

33039 เดก็ชาย ภวูดล บญุชว่ย มัธยมศกึษาปีท ี1 2 44.English Cartoon

33088 เดก็หญงิ กัลยาณี ไพโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 44.English Cartoon

33101 เดก็หญงิ พัชราภรณ์ เกตวุงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 44.English Cartoon

33103 เดก็หญงิ ฟ้าใส กะนโิก มัธยมศกึษาปีท ี1 3 44.English Cartoon

33109 เดก็หญงิ อรศิรา ศรจีะปัญญะ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 44.English Cartoon

33333 เดก็ชาย ศภุฤทธิ องัเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 44.English Cartoon

33361 เดก็หญงิ สพุรรณกิา เเซล่าว มัธยมศกึษาปีท ี1 9 44.English Cartoon

33409 เดก็ชาย ธณัฐจักร นกพรม มัธยมศกึษาปีท ี1 11 44.English Cartoon

33456 เดก็หญงิ ปวรีล์ดา วฒุนัินทธ์นากจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 44.English Cartoon

33496 นาย ศวิกร ชมสนิทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 44.English Cartoon

32846 เดก็ชาย ธนกฤต วรานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 44.English Cartoon

33437 เดก็ชาย ชนาสนิ บํารงุจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 44.English Cartoon

29937 นาย เอกวฒัน์ แสงสวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

29953 นางสาว ปณติตรา กองขนุชาติ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

29985 นางสาว ณัฐธดิา ยอดสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

29996 นางสาว พมิพม์าดา บญุสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30012 นางสาว อารยา จันทรข์าว มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30042 นางสาว ปัทมสร ไชยลาภ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30132 นางสาว ธนฏิฐา ไทยประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 45.โปรแกรมนอ้ย

30141 นางสาว รุง่นภา คําขะ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30145 นางสาว สจุติรา ลาภจติร มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย
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30249 นาย ชยัอนันต์ อนันตชยั มัธยมศกึษาปีท ี6 3 45.โปรแกรมนอ้ย

30390 นางสาว กฤตยิา ภรูวิทิยวฒันา มัธยมศกึษาปีท ี5 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30400 นางสาว นางสาว ปวณีา คุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี6 2 45.โปรแกรมนอ้ย

30404 นางสาว พรนภัส อนิทเศยีร มัธยมศกึษาปีท ี6 1 45.โปรแกรมนอ้ย

30430 นางสาว จฑุารัตน์ หลอมทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 12 45.โปรแกรมนอ้ย

31136 นางสาว ศรสีดุา อดุร มัธยมศกึษาปีท ี6 12 45.โปรแกรมนอ้ย

32335 นาย ธนกฤต ไพฑรูย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 45.โปรแกรมนอ้ย

32422 เดก็ชาย สริภพ โรจนส์ธุวัีฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 45.โปรแกรมนอ้ย

32435 เดก็หญงิ ณัฏฐวรรณ สันตธิรารักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 45.โปรแกรมนอ้ย

32994 เดก็ชาย ภสูทิธิ รุง่เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 1 45.โปรแกรมนอ้ย

32997 เดก็ชาย ศริวิฒุ ิ ซมิพัฒนานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 45.โปรแกรมนอ้ย

33056 เดก็หญงิ พรนัชชา จันทรศ์รี มัธยมศกึษาปีท ี1 2 45.โปรแกรมนอ้ย

33117 เดก็ชาย ตรชีวนิ ตรสีวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 45.โปรแกรมนอ้ย

3369 เดก็ชาย ชนิภัทร์ เจอืทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 10 46.เกมคณติคดิสนุก

31165 นาย เจตนส์ฤษฏิ เสยีงสมบัตดิี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 46.เกมคณติคดิสนุก

31179 นาย สพุตน์ ดศิร มัธยมศกึษาปีท ี4 1 46.เกมคณติคดิสนุก

31277 นาย อภภิู อนิทรประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 46.เกมคณติคดิสนุก

32093 เดก็ชาย กันตนัินท์ รม่โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 46.เกมคณติคดิสนุก

32117 เดก็หญงิ กนกวรรณ แสงทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 7 46.เกมคณติคดิสนุก

32255 เดก็หญงิ จฑุามาศ คําแสง มัธยมศกึษาปีท ี3 10 46.เกมคณติคดิสนุก

32542 เดก็หญงิ กชมน เก็งพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 46.เกมคณติคดิสนุก

32559 เดก็หญงิ ภัทราพร บัวผัน มัธยมศกึษาปีท ี2 4 46.เกมคณติคดิสนุก

32562 เดก็หญงิ ศริกัิลยา ปลอ้งทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 4 46.เกมคณติคดิสนุก

32564 เดก็หญงิ อนัญญา วจิติรทาดา มัธยมศกึษาปีท ี2 4 46.เกมคณติคดิสนุก

32567 เดก็ชาย จรัิฏฐ์ แสนขาว มัธยมศกึษาปีท ี2 5 46.เกมคณติคดิสนุก

32573 เดก็ชาย พชร ยอดขวัญ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 46.เกมคณติคดิสนุก

32580 เดก็ชาย อชติะ รุง่เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี2 5 46.เกมคณติคดิสนุก

32581 เดก็ชาย อาณัติ หลเีกยีะ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 46.เกมคณติคดิสนุก

32652 เดก็ชาย ทักษ์ดนัย เดชดี มัธยมศกึษาปีท ี2 7 46.เกมคณติคดิสนุก

32655 เดก็ชาย ธนธรณ์ สดุใจ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 46.เกมคณติคดิสนุก
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32797 เดก็หญงิ ธัญลักษณ์ ทมิสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 46.เกมคณติคดิสนุก

33076 เดก็ชาย ธนบดี เอมออ่น มัธยมศกึษาปีท ี1 3 46.เกมคณติคดิสนุก

33098 เดก็หญงิ ปัทมพร ศรเีมอืง มัธยมศกึษาปีท ี1 3 46.เกมคณติคดิสนุก

33110 เดก็ชาย กษิภด์ณิ โภคา มัธยมศกึษาปีท ี1 4 46.เกมคณติคดิสนุก

33139 เดก็หญงิ เบญญาภา บญุเออืศริิ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 46.เกมคณติคดิสนุก

33140 เดก็หญงิ ปัณฑารยี์ โชตชิว่ง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 46.เกมคณติคดิสนุก

33142 เดก็หญงิ พมิพภ์า วศิษิฏเ์จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 46.เกมคณติคดิสนุก

33169 เดก็ชาย อนกุลู ชอ้นทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 5 46.เกมคณติคดิสนุก

33187 เดก็หญงิ รัตตกิลุ แจง้บญุหลอ่ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 46.เกมคณติคดิสนุก

33189 เดก็หญงิ วณดิามณี ขนุภักดี มัธยมศกึษาปีท ี1 5 46.เกมคณติคดิสนุก

33206 เดก็ชาย รที ทงันาค มัธยมศกึษาปีท ี1 6 46.เกมคณติคดิสนุก

33208 เดก็ชาย เสฏฐณัฐ เพราะบญุ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 46.เกมคณติคดิสนุก

33223 เดก็หญงิ ปานตะวัน ลาออ่น มัธยมศกึษาปีท ี1 6 46.เกมคณติคดิสนุก

33263 เดก็หญงิ บษุยา กาญจนเกตุ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 46.เกมคณติคดิสนุก

33328 เดก็ชาย ปภาวชิญ์ เกยีรตกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 46.เกมคณติคดิสนุก

33391 เดก็หญงิ ปารษิา ตันตกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 46.เกมคณติคดิสนุก

33398 เดก็หญงิ ศริวิรรณ ผลเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 46.เกมคณติคดิสนุก

33401 เดก็หญงิ อนันตญา สทิธปิระสงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 46.เกมคณติคดิสนุก

33443 เดก็ชาย รพพัิฒน์ นุชทา มัธยมศกึษาปีท ี1 12 46.เกมคณติคดิสนุก

31174 นาย ภาณุวชิญ์ ศรแีสน มัธยมศกึษาปีท ี4 2 46.เกมคณติคดิสนุก

33182 เดก็หญงิ เบญญาภา ยังยนื มัธยมศกึษาปีท ี1 5 46.เกมคณติคดิสนุก

33335 เดก็ชาย สรวชิญ์ นาคฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 46.เกมคณติคดิสนุก

30726 นางสาว วรกมล พวยอว้น มัธยมศกึษาปีท ี5 7 47.เวทคณติ

30813 นางสาว อรณัฐ ดอนเหนอื มัธยมศกึษาปีท ี4 7 47.เวทคณติ

30889 นางสาว ปณุยาพร เนอนันต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 47.เวทคณติ

30967 นางสาว กลุธดิา ลาดซา้ย มัธยมศกึษาปีท ี5 7 47.เวทคณติ

31665 นาย นันทยศ มณีวัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี4 1 47.เวทคณติ

32152 เดก็ชาย เธยีร ว ิช ญ ◌ ์ ไชย สัตย ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 47.เวทคณติ

32812 เดก็ชาย กันทรากร คําเสนาะ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 47.เวทคณติ

32814 เดก็ชาย คณุานันต์ สญูยขีันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 47.เวทคณติ
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32815 เดก็ชาย ธนธรณ์ ศรอีอ่น มัธยมศกึษาปีท ี2 11 47.เวทคณติ

32817 เดก็ชาย ภัคพงศ์ นาคะวโิรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 47.เวทคณติ

32818 เดก็ชาย ภาณุพงศ์ ศริ ิ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 47.เวทคณติ

33006 เดก็หญงิ จริภัทร ประเทอืงศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 47.เวทคณติ

33017 เดก็หญงิ เพยีงขวัญ สงปรางค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 47.เวทคณติ

33069 เดก็ชาย เกรยีงศักดิ สสีัน มัธยมศกึษาปีท ี1 3 47.เวทคณติ

33073 เดก็ชาย ณัฐกติต์ ธารรักประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 47.เวทคณติ

33115 เดก็ชาย ณัฐพล จันทรเ์ดยีว มัธยมศกึษาปีท ี1 4 47.เวทคณติ

33253 เดก็ชาย สริภัทร ทองออ่น มัธยมศกึษาปีท ี1 7 47.เวทคณติ

33556 เดก็หญงิ ฐาณดิา งามพศิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 47.เวทคณติ

29986 นางสาว ดวงกมล หมนุพมิ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 48.โขน-ละคร

30779 นาย ณภัทรป์กรณ์ รุง่สวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 48.โขน-ละคร

30949 นาย ชยัพฤกษ์ พวยอว้น มัธยมศกึษาปีท ี5 7 48.โขน-ละคร

31445 นาย จักรกฤษ พุม่พวง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 48.โขน-ละคร

31882 เดก็หญงิ ชนศิา นมินวล มัธยมศกึษาปีท ี3 2 48.โขน-ละคร

32156 เดก็ชาย พพัิฒน์ ใจยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 48.โขน-ละคร

32178 เดก็หญงิ วาสนา จันทรค์ุม้ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 48.โขน-ละคร

32263 เดก็หญงิ ปราณปรยีา ศรรํีา มัธยมศกึษาปีท ี3 10 48.โขน-ละคร

32640 เดก็หญงิ มนัสนันท์ ขันเหลา มัธยมศกึษาปีท ี2 6 48.โขน-ละคร

32781 เดก็ชาย พจนกร ขันเหลา มัธยมศกึษาปีท ี2 10 48.โขน-ละคร

32791 เดก็หญงิ กัลยาณี ทรงวาจา มัธยมศกึษาปีท ี2 10 48.โขน-ละคร

32793 เดก็หญงิ ชดาพร ควรถนอม มัธยมศกึษาปีท ี2 10 48.โขน-ละคร

32805 เดก็หญงิ รัชนี ไกรลาศฉมิพลี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 48.โขน-ละคร

32809 เดก็หญงิ ศริรัิตน์ มะลิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 48.โขน-ละคร

33321 เดก็ชาย จักรกฤษ ทนิเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี1 9 48.โขน-ละคร

33402 เดก็หญงิ อษิยา สวนสงค์ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 48.โขน-ละคร

33410 เดก็ชาย ธนภัทร โพธเิวชกลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 48.โขน-ละคร

33461 เดก็หญงิ วกิาวี ปิยะวริยิะกลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 48.โขน-ละคร

31360 นาย พรภวทิย์ อดุมภักดี มัธยมศกึษาปีท ี4 9 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31397 นาย กติตธิัช ศรผีา มัธยมศกึษาปีท ี4 9 49.ปรศินา สรา้งสรรค์
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31458 เดก็ชาย รัตนชยั ธปูาดลิก มัธยมศกึษาปีท ี4 9 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31582 นาย กติตนัินต์ ดวงสดุา มัธยมศกึษาปีท ี4 9 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31590 นาย ณัฐวฒุิ โยธานัน มัธยมศกึษาปีท ี4 9 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31909 เดก็ชาย ณัฐชนน หน่อทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31910 เดก็ชาย ณัฐพล พน้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31916 เดก็ชาย ธนารักษ์ เวชลําฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31920 เดก็ชาย นธิาน แสงสงา่ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31921 เดก็ชาย ปิยะวัฒน์ บญุทาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31923 เดก็ชาย ภาสกร เอนกพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31924 เดก็ชาย ภเูบศ ชมภนุูช มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31925 เดก็ชาย ภมูนิทร์ นวลเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31927 เดก็ชาย วัฒนชยั พรรณไวย มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31948 เดก็หญงิ สกุันยา สงคเ์นย มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

31950 เดก็หญงิ สรัุญชนา สขุสมศกัดิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

32618 เดก็ชาย พงศธร งามรปู มัธยมศกึษาปีท ี2 6 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

32631 เดก็หญงิ ญาตาวี ขวญัสขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

32635 เดก็หญงิ ธติมิา โยประทมุ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

32636 เดก็หญงิ ปรยีาพร ขันธนกิร มัธยมศกึษาปีท ี2 6 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

32639 เดก็หญงิ ปญุญสิา เจรญิสลงุ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

33269 เดก็หญงิ มลทกาญจน์ ขันเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

33491 นาย นกิร วเิศษกันทรากร มัธยมศกึษาปีท ี4 8 49.ปรศินา สรา้งสรรค์

29990 นางสาว ปรัฐธดิา ปะนัดเท มัธยมศกึษาปีท ี6 5 5.เคมเีพอืความงาม

29997 นางสาว ฟ้าใส พากเพยีร มัธยมศกึษาปีท ี6 5 5.เคมเีพอืความงาม

30007 นางสาว อนัญลักษณ์ คําภลีะ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 5.เคมเีพอืความงาม

30276 นางสาว พมิประภัตร์ เนยโอชา มัธยมศกึษาปีท ี6 5 5.เคมเีพอืความงาม

30399 นางสาว ปรญิญดา เอยีมสําอางค์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 5.เคมเีพอืความงาม

30684 นางสาว อภญิญา หนูสขุ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 5.เคมเีพอืความงาม

30939 นางสาว พมิพาภรณ์ โยธธัีญญกจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 5.เคมเีพอืความงาม

31312 นาย ณันทภัทร ไฝทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 2 5.เคมเีพอืความงาม

31320 นาย ประดพัิทธ์ ประยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 5.เคมเีพอืความงาม
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31326 นางสาว กชกร อนิทเศยีร มัธยมศกึษาปีท ี4 3 5.เคมเีพอืความงาม

31347 นางสาว อรจริา คําแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 5.เคมเีพอืความงาม

32292 เดก็หญงิ นาตาลี โกศลจติร มัธยมศกึษาปีท ี3 11 5.เคมเีพอืความงาม

32296 เดก็หญงิ พรนภัส สักกุ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 5.เคมเีพอืความงาม

32301 เดก็หญงิ ศริประภา พยอมหอม มัธยมศกึษาปีท ี3 11 5.เคมเีพอืความงาม

32525 เดก็หญงิ อนัญญา โกสม มัธยมศกึษาปีท ี2 3 5.เคมเีพอืความงาม

32543 เดก็หญงิ กนกพชิญ ์ บญุ ทาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 5.เคมเีพอืความงาม

32549 เดก็หญงิ ชนมณี ขําบัณฑติย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 5.เคมเีพอืความงาม

32551 เดก็หญงิ ธนดิา โชตทิับทมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 5.เคมเีพอืความงาม

32648 เดก็ชาย จตพุร พลอยคง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 5.เคมเีพอืความงาม

32822 เดก็หญงิ กัญญาพัชร เพ็ชรรัก มัธยมศกึษาปีท ี2 11 5.เคมเีพอืความงาม

32834 เดก็หญงิ บญุสติา ออ่นจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 5.เคมเีพอืความงาม

32843 เดก็หญงิ พมิพว์รยี์ จุย้แพ มัธยมศกึษาปีท ี2 11 5.เคมเีพอืความงาม

31605 นางสาว เกศรนิ เเสดงเดชอทุัย มัธยมศกึษาปีท ี4 10 50.GSP

32012 เดก็ชาย เมธา หาดทราย มัธยมศกึษาปีท ี3 5 50.GSP

32138 เดก็ชาย กองแกว้ นภามแจง้ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32146 เดก็ชาย ชนิกฤต พวยอว้น มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32153 เดก็ชาย นภัทร บาซอรี มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32154 เดก็ชาย นราธปิ ชยัฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32155 เดก็ชาย พชร พติรพัทธพ์ล มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32158 เดก็ชาย ศภุกร ทาโทน มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32161 เดก็ชาย อาจหาญ นุชธสิาร มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP

32183 เดก็ชาย ขจร ฮวดประดษิฐ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 50.GSP

32316 เดก็ชาย พงศกร หนูเล็ก มัธยมศกึษาปีท ี3 12 50.GSP

32502 เดก็ชาย โสฬส สขุสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 50.GSP

32654 เดก็ชาย เทพทัต ทรงอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 50.GSP

32798 เดก็หญงิ ธารารัตน์ สบายวงค์ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 50.GSP

33530 นางสาว วรศิรา ทับทมิทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 10 50.GSP

33534 นางสาว สพุรรณี แซเ่อ็ง มัธยมศกึษาปีท ี4 10 50.GSP

32137 เดก็ชาย กฤษณะ องอาจ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 50.GSP
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29975 นาย ปรมี ศรสีมทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30014 นาย กติตภิพ ภัทรวงศกร มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30092 นางสาว เพ็ชรลดา แจง้จติต์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 51.คณติพาเพลนิ

30093 นางสาว ภัสราภรณ์ แกว้เนตร มัธยมศกึษาปีท ี6 3 51.คณติพาเพลนิ

30098 นางสาว สชุาดา ทองสังข์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 51.คณติพาเพลนิ

30205 นาย ทชิาชาติ จันทรเ์ปลง่ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30381 นาย ชาญพสิฐิ พมิพด์ี มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30384 นาย บรูณนิ แยม้บาล มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30385 นาย พลาธปิ ตราจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

30387 นาย ภัทรพณชิย์ แสวงทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 51.คณติพาเพลนิ

31253 นางสาว สรุรัีตน์ ทองอนิทร ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 51.คณติพาเพลนิ

31267 นาย ปัฐน์ ลําเจยีก มัธยมศกึษาปีท ี4 2 51.คณติพาเพลนิ

31283 นางสาว ณัชชา พวงภู่ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 51.คณติพาเพลนิ

31287 นางสาว นันทน์ภัส ทองประสม มัธยมศกึษาปีท ี4 2 51.คณติพาเพลนิ

31289 นางสาว บวรรัตน์ ลขิติวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 51.คณติพาเพลนิ

31290 นางสาว ปพัชชา มังสา มัธยมศกึษาปีท ี4 2 51.คณติพาเพลนิ

31293 นางสาว มนัสนันท์ ไชยภาษี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 51.คณติพาเพลนิ

31296 นางสาว วริาภรณ์ ภศูรี มัธยมศกึษาปีท ี4 3 51.คณติพาเพลนิ

31301 นางสาว อาภารัตน์ จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 51.คณติพาเพลนิ

31479 นางสาว วรกมล จติรศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 51.คณติพาเพลนิ

31647 นางสาว ปัทมพร แปลงแดง มัธยมศกึษาปีท ี4 5 51.คณติพาเพลนิ

31678 นางสาว กลุปรยิา รัตนพันธุศ์รี มัธยมศกึษาปีท ี4 3 51.คณติพาเพลนิ

31692 นางสาว อภญิญา จันทราสนิธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 51.คณติพาเพลนิ

33447 เดก็หญงิ ด.ญ.กติตกิา บัวคุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี1 12 51.คณติพาเพลนิ

31835 เดก็ชาย ศักดธัิช ใจบญุ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 181

32410 เดก็ชาย ชยานันต์ คําเพ็ญ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 182

32854 เดก็ชาย ศักยศ์รณ์ โลหกลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 52.IQ 183

32852 เดก็ชาย ววัิฒนช์ยั มธัีนญากรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 52.IQ 184

32318 เดก็ชาย รัฐนันท์ อนันตเ์สาวภาคย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 52.IQ 185

32303 เดก็ชาย กฤษกร เคยีนงาม มัธยมศกึษาปีท ี3 12 52.IQ 186
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32321 เดก็ชาย อชริวชิญ์ ขจร มัธยมศกึษาปีท ี3 12 52.IQ 187

32281 เดก็ชาย สริภพ กองแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 52.IQ 188

32278 เดก็ชาย ธนภัทร เอ็งเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 52.IQ 189

33438 เดก็ชาย ณัชนพ เกยีรตทิวพีงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 52.IQ 190

31836 เดก็ชาย ศริพิงษ์ จันทรห์อม มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 191

31831 เดก็ชาย บรูณัฏฐ์ บรูณะถาวร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 192

31834 เดก็ชาย วศิรตุ สริโิสภาพร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 193

31830 เดก็ชาย นันทวฒัน์ โรจนาปิยาวงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 194

32277 เดก็ชาย ณัฏฐชาติ สขุสม มัธยมศกึษาปีท ี3 11 52.IQ 195

32279 เดก็ชาย พัฒนพ์งษ์ วงศถ์วลิกลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 52.IQ 196

32414 เดก็ชาย เดโชชยั ถาวรสาร มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 197

32420 เดก็ชาย ศโิรฒม์ นาคะจะ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 198

32407 เดก็ชาย จักรภัทร นอ้ยวัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 199

32421 เดก็ชาย ศวิกร นติศัิกดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 200

32412 เดก็ชาย ชยัภัทร พวงคํา มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 202

32423 เดก็ชาย อัฐฎาวธุ ใจดี มัธยมศกึษาปีท ี2 1 52.IQ 203

31843 เดก็หญงิ ชตุกิาญจน์ แสนสจัีนทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 52.IQ 204

31170 นาย นันทพัิฒน์ เทยีนศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 52.IQ 205

30003 นางสาว ศศนิา พรมสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ

30089 นางสาว เปรมกิา แจงประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 53.รักษ์สขุภาพ

30102 นางสาว อาทติยา สนิไชย มัธยมศกึษาปีท ี6 4 53.รักษ์สขุภาพ

30125 นางสาว กัญญารัตน์ ตันตนิพัินธุก์ลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 53.รักษ์สขุภาพ

30148 นางสาว ณรญิชญา พรมมา มัธยมศกึษาปีท ี6 8 53.รักษ์สขุภาพ

30182 นางสาว ธัญธร เจรญิผล มัธยมศกึษาปีท ี6 8 53.รักษ์สขุภาพ

30240 นางสาว สพุชิญนั์นท์ เธยีรไตรทศ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ

30267 นางสาว เจณสดุา ใจไทย มัธยมศกึษาปีท ี6 8 53.รักษ์สขุภาพ

30313 นางสาว กาญจนา ทพิมณี มัธยมศกึษาปีท ี6 8 53.รักษ์สขุภาพ

30314 นางสาว กานตพ์ชิชา เเกน่สํารวจ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ

30391 นางสาว กลุนษิฐ์ มณีวัฒนา มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ

30408 นางสาว รจุรัิตน์ ประกอบกจิ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ
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30409 นางสาว ศศวิมิล ศรแีจม่ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ

30616 นาย อรรถพล มนตกั์นภัย มัธยมศกึษาปีท ี5 10 53.รักษ์สขุภาพ

30656 นาย ยศกร ศรจัีนทรา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 53.รักษ์สขุภาพ

30752 นางสาว จารวุรรณ ดมีี มัธยมศกึษาปีท ี4 1 53.รักษ์สขุภาพ

30759 นางสาว นติยา รอ้ยทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 3 53.รักษ์สขุภาพ

30762 นางสาว พชิามญชุ์ ไชยมนตรี มัธยมศกึษาปีท ี5 10 53.รักษ์สขุภาพ

30771 นางสาว สพัุตรา ดเีส็ง มัธยมศกึษาปีท ี5 7 53.รักษ์สขุภาพ

30772 นางสาว สรัุตนน์ารี ลาวัลย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 53.รักษ์สขุภาพ

30781 นาย ธนบัติ มอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี5 9 53.รักษ์สขุภาพ

30810 นางสาว วนิธิา นัตสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 53.รักษ์สขุภาพ

30895 นางสาว วรดา แดงโสภา มัธยมศกึษาปีท ี5 7 53.รักษ์สขุภาพ

30914 นาย นัทธพงศ์ ชนือารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

30927 นางสาว กัลยาณี บตุรอําคา มัธยมศกึษาปีท ี5 9 53.รักษ์สขุภาพ

30957 นาย ภันธการ เสอืสวย มัธยมศกึษาปีท ี4 8 53.รักษ์สขุภาพ

30959 นาย วราวฒุิ อรรถสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 53.รักษ์สขุภาพ

30977 นางสาว พลอยชมพู ศรป่ีาหวาย มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

31303 นาย กอ้งภพ พวงประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 53.รักษ์สขุภาพ

31313 นาย ตรรัีฐ กอ่เกดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 53.รักษ์สขุภาพ

31315 นาย ธนพัฒน์ เรยีงวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

31317 นาย นันทภพ โชคประทาน มัธยมศกึษาปีท ี4 3 53.รักษ์สขุภาพ

31318 เดก็ชาย นันทพัิฒน์ เนติ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 53.รักษ์สขุภาพ

31322 นาย วรีะณัฐ ทองอรา่มเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี4 5 53.รักษ์สขุภาพ

31497 นาย ศริภิพ บญุสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

31543 นาย มนิธาดา ผลทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

31548 นาย วชริพล สมบรูณ์สขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 53.รักษ์สขุภาพ

31584 เดก็ชาย เจษฎาภรณ์ นารนิทร ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

31586 นาย ณัฐชานนท์ เทยีมเสมอ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 53.รักษ์สขุภาพ

32149 เดก็ชาย ธนาธร ฮวดประดษิฐ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 53.รักษ์สขุภาพ

32341 นางสาว กรวภิา ธรรมนติย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 53.รักษ์สขุภาพ

32354 นางสาว วันวสิาข ์ เดชประภาพร มัธยมศกึษาปีท ี6 5 53.รักษ์สขุภาพ
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32935 นางสาว นันทชิา วราราษฎร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 53.รักษ์สขุภาพ

32937 เดก็หญงิ วราภรณ์ สขุโชติ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 53.รักษ์สขุภาพ

33531 นางสาว ศริลัิกษณ์ มวีรรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 53.รักษ์สขุภาพ

30272 นางสาว นางสาวบญุพชิชา จารวธัน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 53.รักษ์สขุภาพ

29923 นาย ธนนท์ ฤกษ์พัฒนาพร มัธยมศกึษาปีท ี6 1 54.บาสเกตบอล

29927 นาย ธนเมธา ศรแีสน มัธยมศกึษาปีท ี6 1 54.บาสเกตบอล

29932 นาย พรีพัฒน์ สกลุสลัุกขณา มัธยมศกึษาปีท ี6 1 54.บาสเกตบอล

30269 นางสาว ณัฐฎา ละออ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 54.บาสเกตบอล

30407 นางสาว รัชนวีรรณ เลขพัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 54.บาสเกตบอล

30638 นางสาว วันพรรษา จติรหัสตช์ยั มัธยมศกึษาปีท ี5 3 54.บาสเกตบอล

30648 นาย ธรรมรัตน์ เอยีมลมลู มัธยมศกึษาปีท ี5 9 54.บาสเกตบอล

30649 นาย ธปิอาดลุย์ สกนธว์วัิฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 54.บาสเกตบอล

30661 นาย สรุศกัดิ ธานนิทราวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 54.บาสเกตบอล

30718 นางสาว ณัฐกฤตา ศวิลัิย มัธยมศกึษาปีท ี5 6 54.บาสเกตบอล

30884 นางสาว ชนมช์นก เผา่ดี มัธยมศกึษาปีท ี5 9 54.บาสเกตบอล

30888 นางสาว ปิยธดิา ธงชยั มัธยมศกึษาปีท ี5 3 54.บาสเกตบอล

30911 นาย ธนชยั ศรสีวรรค์ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 54.บาสเกตบอล

30999 นางสาว กนกวรรณ อังอนิทรสงฆ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 54.บาสเกตบอล

31012 นาย กรดศิ สขุประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 54.บาสเกตบอล

31013 นาย ชวัลวทิย์ รุง่เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี5 1 54.บาสเกตบอล

31018 นาย ธัญภัทร จลุมติร มัธยมศกึษาปีท ี5 1 54.บาสเกตบอล

31217 นาย เพรยีวพรรษ เทพพันธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 54.บาสเกตบอล

31245 นางสาว รวนิทน์ภิา ชาสะอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 3 54.บาสเกตบอล

31354 นาย ถริวทิย์ ศรเีหรา มัธยมศกึษาปีท ี4 4 54.บาสเกตบอล

31359 นาย นนธภัทร พาณชิยเ์อกไพบลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 54.บาสเกตบอล

31366 นาย มงคล สราญจติ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 54.บาสเกตบอล

31495 นาย พัชรพล ปยุพลทัน มัธยมศกึษาปีท ี4 7 54.บาสเกตบอล

31530 นางสาว มณธกิารณ์ ถําสงูเนนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 54.บาสเกตบอล

31631 นาย ธนานันต์ ตันประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 54.บาสเกตบอล

31635 นาย ปิยทัศน์ พลูศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 54.บาสเกตบอล
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31663 นาย ธรี์ สารพา มัธยมศกึษาปีท ี4 1 54.บาสเกตบอล

31915 เดก็ชาย ธนาคาร พานทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 3 54.บาสเกตบอล

31928 เดก็ชาย วรีภัทร์ ทองพุม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 54.บาสเกตบอล

31940 นางสาว ปรายฟ้า เครอือนันต์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 54.บาสเกตบอล

32092 เดก็ชาย กรรธน แซเ่ตยีว มัธยมศกึษาปีท ี3 7 54.บาสเกตบอล

32100 เดก็ชาย ธวมนิทร์ กศุลสง่ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 54.บาสเกตบอล

32107 เดก็ชาย ภากร หัสถนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 54.บาสเกตบอล

32220 เดก็หญงิ ยศธร ศรจัีนทรแ์สง มัธยมศกึษาปีท ี3 9 54.บาสเกตบอล

32499 เดก็ชาย วลงกรณ์ บา้นเลา้ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 54.บาสเกตบอล

32521 เดก็หญงิ วภิาวดี ปันนมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 54.บาสเกตบอล

32522 เดก็หญงิ วมิลสริิ ปันนมิ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 54.บาสเกตบอล

32528 เดก็ชาย ณัฐกรณ์ คําแสง มัธยมศกึษาปีท ี2 4 54.บาสเกตบอล

32553 เดก็หญงิ เบญจวรรณ คนืชยัภมูิ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 54.บาสเกตบอล

32557 เดก็หญงิ เดก็หญงิเปรมสนิี แกว้กันหา มัธยมศกึษาปีท ี2 4 54.บาสเกตบอล

32597 เดก็หญงิ พัทรศยา เขยีวชอุม่ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 54.บาสเกตบอล

32650 เดก็ชาย ณรรงคฤ์ทธิ เเซเ่เต ้ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 54.บาสเกตบอล

32657 เดก็ชาย ปัณณธร เทยีนงาม มัธยมศกึษาปีท ี2 7 54.บาสเกตบอล

32661 เดก็ชาย วัชรพล พลูกลนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 54.บาสเกตบอล

32857 เดก็ชาย อัศพงศ์ ศรแีกน่โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 54.บาสเกตบอล

32968 เดก็ชาย ธนวัฒน์ บังเกดิ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 54.บาสเกตบอล

33118 เดก็ชาย ธนพงษ์ ศรจัีนทรแ์สง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 54.บาสเกตบอล

33119 เดก็ชาย ธนาภัทร หงษา มัธยมศกึษาปีท ี1 4 54.บาสเกตบอล

33448 เดก็หญงิ จรรยพร พาณชิยเ์อกไพบลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 54.บาสเกตบอล

33452 เดก็หญงิ ดลรญา โพธวิงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 54.บาสเกตบอล

32486 เดก็ชาย กองทัพ หลังอทุก มัธยมศกึษาปีท ี2 3 54.บาสเกตบอล

13673 นาย ศภุวชิญ์ วังหนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 55.เปตอง

29939 นางสาว กวนิทศัน์ ดอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

29952 นางสาว นําเพ็ชร นาคกรอง มัธยมศกึษาปีท ี6 1 55.เปตอง

29957 นางสาว พทุธมิน ตรสีวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 55.เปตอง

29977 นาย พาสกุรี พนืบาตร มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง
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30002 นางสาว วันวสิา เตชะดี มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

30005 นางสาว ศริลัิกษณ์ เลาคา มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

30047 นางสาว พมิพม์าศ บํารงุสขุ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

30254 นาย ธนพงษ์ ขาวผอ่ง มัธยมศกึษาปีท ี6 6 55.เปตอง

30966 นาย อัครวนิท์ สงิหวบิลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 55.เปตอง

31229 นางสาว เขมกิา วงษ์จันนา มัธยมศกึษาปีท ี4 6 55.เปตอง

31251 นางสาว สภัุสสรา สขุลี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 55.เปตอง

31310 นาย ณัฐพงศ์ เพ็ญญะ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 55.เปตอง

31500 นาย นาย.ภวูฤทธิ นามมนตรี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 55.เปตอง

31541 นาย ภมูพัิฒน์ พรหมประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 55.เปตอง

31549 นาย วรเมธ ศรสีวย มัธยมศกึษาปีท ี4 7 55.เปตอง

31552 นาย ศริศัิกดิ วงษ์สวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 55.เปตอง

31585 เดก็ชาย ชยตุ ประเทอืงศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 55.เปตอง

31596 นาย ธนากร กาจหาญ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 55.เปตอง

31796 นางสาว ภณติา ธนานุกลู มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

31826 นางสาว เมษินี มณีเชษฐา มัธยมศกึษาปีท ี6 2 55.เปตอง

31907 เดก็ชาย กอ่งภพ เลาหะพพัิฒนช์ยั มัธยมศกึษาปีท ี3 3 55.เปตอง

32070 เดก็ชาย เอกรัตน์ เสวกพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 55.เปตอง

32071 เดก็หญงิ กัญญารัตน์ คงคา มัธยมศกึษาปีท ี3 6 55.เปตอง

32140 เดก็ชาย กติตธิัช อรทัย มัธยมศกึษาปีท ี3 8 55.เปตอง

32148 เดก็ชาย ธนสนิ พลทองมาก มัธยมศกึษาปีท ี3 8 55.เปตอง

32162 เดก็ชาย เอกรัตน์ ศริโิสภากลุ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 55.เปตอง

32489 เดก็ชาย ธวัชชยั ถรีะวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 55.เปตอง

32492 เดก็ชาย เบญจามนิทร์ ลอืชยั มัธยมศกึษาปีท ี2 3 55.เปตอง

32660 เดก็ชาย รัชชานนท์ ใบบัวดง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 55.เปตอง

32662 เดก็ชาย ด.ช.วฒุชิยั สะแกกลาง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 55.เปตอง

32721 เดก็หญงิ วชริาภรณ์ ดษิฐส์ขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 55.เปตอง

32860 เดก็หญงิ จติราภรณ์ โดยอาษา มัธยมศกึษาปีท ี2 12 55.เปตอง

33099 เดก็หญงิ ปณุณถา องิค สกลุ โรจน ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 55.เปตอง

33170 เดก็ชาย อทิธเิมธ แกว้พลิา มัธยมศกึษาปีท ี1 5 55.เปตอง
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33186 เดก็หญงิ มนัสวรรณ สังขล์าโพธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 55.เปตอง

33210 เดก็ชาย อมรเทพ ศริปัิญญา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 55.เปตอง

33214 เดก็หญงิ กาญจนา วฒุอิอ่น มัธยมศกึษาปีท ี1 6 55.เปตอง

33284 เดก็ชาย นธิกิร กวา้งทุง่ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 55.เปตอง

33503 นางสาว ฑฆิัมพร สขุประสงค์ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 55.เปตอง

33508 นางสาว ดวงกมล ทองสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 55.เปตอง

33509 นางสาว นภัสสร แพทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 8 55.เปตอง

33519 นางสาว สพุรรณกิา ทับแฟง มัธยมศกึษาปีท ี4 8 55.เปตอง

32102 เดก็ชาย ธรีศักดิ ดอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 55.เปตอง

32501 เดก็ชาย สริวชิญ์ เกดิสขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 55.เปตอง

29980 นางสาว กันตธ์มิา อาจเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 56.วอลเลยบ์อล

29991 นางสาว ปิยฉัตร งามเฉลยีว มัธยมศกึษาปีท ี6 2 56.วอลเลยบ์อล

30037 นางสาว ณัฐ ธดิา อนงค ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 56.วอลเลยบ์อล

30038 นางสาว เดอืนชนก กตญั ู มัธยมศกึษาปีท ี6 2 56.วอลเลยบ์อล

30049 นางสาว ภัทรภา อมาตยกลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 56.วอลเลยบ์อล

30120 นาย สทิธกิร โภคา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 56.วอลเลยบ์อล

30565 นาย วชริวชิญ์ วงษ์สายันต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 56.วอลเลยบ์อล

30591 นางสาว ลลติพรรณ เงนิบํารงุ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 56.วอลเลยบ์อล

30673 นางสาว เมธนิี สขุวงษ์ศา มัธยมศกึษาปีท ี5 2 56.วอลเลยบ์อล

30678 นางสาว ศศกิานต์ พรานเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 56.วอลเลยบ์อล

30765 เดก็หญงิ มาลณีิ ศรสีวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 56.วอลเลยบ์อล

30829 นาย เมธา ลกูอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 56.วอลเลยบ์อล

30874 นาย มนัสพงษ์ บําบัดภัย มัธยมศกึษาปีท ี5 7 56.วอลเลยบ์อล

31351 นาย จริานุวัฒน์ จรัสทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 56.วอลเลยบ์อล

31455 นาย เพชร โพธทิอง มัธยมศกึษาปีท ี4 6 56.วอลเลยบ์อล

31544 เดก็ชาย ยทุธนา คําพา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 56.วอลเลยบ์อล

31880 เดก็หญงิ กัญญาดา ทมิวงักลุม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 56.วอลเลยบ์อล

31895 นางสาว พฐิชญาณ์ ธนพรเศรษฐสนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 56.วอลเลยบ์อล

31936 เดก็หญงิ ธนนันท์ สบืสนุทร มัธยมศกึษาปีท ี3 3 56.วอลเลยบ์อล

31949 เดก็หญงิ สพุรรษา จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 56.วอลเลยบ์อล
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32084 เดก็หญงิ วรนารี กจิขยัน มัธยมศกึษาปีท ี3 6 56.วอลเลยบ์อล

32135 เดก็หญงิ อัจฉราภรณ์ กสุลาศรัย มัธยมศกึษาปีท ี3 7 56.วอลเลยบ์อล

32472 เดก็หญงิ ธนภรณ์ ศักดสิงู มัธยมศกึษาปีท ี2 2 56.วอลเลยบ์อล

32722 เดก็หญงิ วรนิทร ทัศนพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 56.วอลเลยบ์อล

32787 เดก็ชาย วรีะกร ทองพันธห์ยู่ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 56.วอลเลยบ์อล

32904 นาย ศขิรนิทร์ สงิหวบิลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 56.วอลเลยบ์อล

32940 นาย ณัฐพงศ์ แยม้ดวง มัธยมศกึษาปีท ี5 9 56.วอลเลยบ์อล

33008 เดก็หญงิ ชมพนุูช เมฆพัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 56.วอลเลยบ์อล

33035 เดก็ชาย พงศกร รุง่สวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33044 เดก็หญงิ กชพร ปรสีมัย มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33046 เดก็หญงิ กัญญาลักษณ์ พบวงษา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33047 เดก็หญงิ ชชัฎา จันอดุทา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33052 เดก็หญงิ นุตาวรรณ โยงรัมย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33062 เดก็หญงิ ศลษิา ตูแ้กว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 56.วอลเลยบ์อล

33205 เดก็ชาย ภานุพงศ์ แดงโสภา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 56.วอลเลยบ์อล

33218 เดก็หญงิ ฐติาภรณ์ ประทมุมา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 56.วอลเลยบ์อล

33225 เดก็หญงิ พรพรรณ อนิทะปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 56.วอลเลยบ์อล

33238 เดก็ชาย ณัฐนันท์ จันทรศ์ร มัธยมศกึษาปีท ี1 7 56.วอลเลยบ์อล

33246 เดก็ชาย ภมูภัิกดี บญุมา มัธยมศกึษาปีท ี1 7 56.วอลเลยบ์อล

33312 เดก็หญงิ ภัทธกร เลศิปรชีา มัธยมศกึษาปีท ี1 8 56.วอลเลยบ์อล

33337 เดก็ชาย อชติะ จอมทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 9 56.วอลเลยบ์อล

33354 เดก็หญงิ ภัทราภรณ์ กสุลาศรัย มัธยมศกึษาปีท ี1 9 56.วอลเลยบ์อล

33451 เดก็หญงิ ณัฐธดิา ศรเีกษม มัธยมศกึษาปีท ี1 12 56.วอลเลยบ์อล

33535 นางสาว สวุติา จตินอ้ม มัธยมศกึษาปีท ี4 10 56.วอลเลยบ์อล

33126 เดก็ชาย ศริวชิญ์ ประสงคส์ขุ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 56.วอลเลยบ์อล

33306 เดก็หญงิ ณัฐชนา สมจติร มัธยมศกึษาปีท ี1 8 56.วอลเลยบ์อล

3380 นาย ภาณุวัฒน์ บัวผัน มัธยมศกึษาปีท ี4 5 57.กรฑีา

30293 นาย นราวชิญ์ ปรสีมัย มัธยมศกึษาปีท ี6 12 57.กรฑีา

30645 นาย กฤตพิงศ์ นสิารพะยุ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 57.กรฑีา

30806 นางสาว มาเยอืน อบอวล มัธยมศกึษาปีท ี5 10 57.กรฑีา
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31374 เดก็หญงิ กัลยา จันพรมมา มัธยมศกึษาปีท ี4 3 57.กรฑีา

31377 เดก็หญงิ ณัฐรกิา สบืจากศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 57.กรฑีา

31392 นางสาว ศภุสิรา โชคประทาน มัธยมศกึษาปีท ี4 10 57.กรฑีา

31410 นาย พงศว์เิชษฐ์ บญุทะสนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 57.กรฑีา

31430 นางสาว นรศิรา เขม็ทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 11 57.กรฑีา

32050 เดก็ชาย ฐติรัิตน์ ชยัชนะ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 57.กรฑีา

32061 เดก็ชาย ศักยศ์รณ์ ภริมยส์ขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 57.กรฑีา

32069 เดก็ชาย อศิรา คําประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 57.กรฑีา

32143 เดก็ชาย เฉลมิพงศ์ สรอ้ยองึ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 57.กรฑีา

32189 เดก็ชาย ธนกฤต ศรอีอ่น มัธยมศกึษาปีท ี3 9 57.กรฑีา

32211 เดก็หญงิ ธารทพิย์ รุง่เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี3 9 57.กรฑีา

32517 เดก็หญงิ พมิพกานต์ พลูหวงั มัธยมศกึษาปีท ี2 3 57.กรฑีา

32520 เดก็หญงิ มลิรถา ใจบญุ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 57.กรฑีา

32544 เดก็หญงิ กนกวรรณ สนีนท์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 57.กรฑีา

32546 เดก็หญงิ กรรณกิา พรมมา มัธยมศกึษาปีท ี2 4 57.กรฑีา

32563 เดก็หญงิ สภัุสสรา กมุภาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 57.กรฑีา

32741 เดก็ชาย พรีพัฒน์ เขยีวสอาด มัธยมศกึษาปีท ี2 9 57.กรฑีา

32802 เดก็หญงิ พรประภา พฒุซอ้น มัธยมศกึษาปีท ี2 10 57.กรฑีา

32803 เดก็หญงิ พมิพช์นก สาดี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 57.กรฑีา

32808 เดก็หญงิ วรนิทร ศรอีอ่น มัธยมศกึษาปีท ี2 10 57.กรฑีา

32810 เดก็หญงิ สวุนันท์ มนตกั์นภัย มัธยมศกึษาปีท ี2 10 57.กรฑีา

32811 เดก็หญงิ อดศิา ปันทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 10 57.กรฑีา

32941 นาย ธัญวัฒน์ โชควฒันะพรชยั มัธยมศกึษาปีท ี5 9 57.กรฑีา

32947 นางสาว ปิยภรณ์ ชําเกตุ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 57.กรฑีา

32984 เดก็หญงิ กันตก์นษิฐ์ ชา่งไม ้ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 57.กรฑีา

33042 เดก็ชาย อนสุรณ์ เอยีมเทยีน มัธยมศกึษาปีท ี1 2 57.กรฑีา

33104 เดก็หญงิ ภัทราพร สธุาสโินบล มัธยมศกึษาปีท ี1 3 57.กรฑีา

33127 เดก็ชาย เศรษฐพงษ์ มานะสมปอง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 57.กรฑีา

33202 เดก็ชาย ปรติรต์ อศิราวธุพงษา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 57.กรฑีา

33215 เดก็หญงิ จารวุรรณ พรมมา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 57.กรฑีา
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33233 เดก็หญงิ เหมหงส์ หลลํีายอง มัธยมศกึษาปีท ี1 6 57.กรฑีา

33327 เดก็ชาย ธรีภัทร วายทกุข์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 57.กรฑีา

33364 เดก็ชาย ขนุเขา แซอ่งึ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 57.กรฑีา

33368 เดก็ชาย ชนพล ภญิโญ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 57.กรฑีา

33428 เดก็หญงิ เดก็หญงิพรีดา พันจบสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 57.กรฑีา

33442 เดก็ชาย พัทธนันท์ วงษ์ศริิ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 57.กรฑีา

33477 นาย ฐติภัิกดิ กลุวงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 57.กรฑีา

33479 นาย เตชติ กวนิปกรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 57.กรฑีา

33093 เดก็หญงิ นนทยิา สขุเฉลมิ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 57.กรฑีา

33141 เดก็หญงิ พอเพยีง แกว้ทอง มัธยมศกึษาปีท ี1 4 57.กรฑีา

เดก็ชาย ภมูณัิฐ ใจยงยนื มัธยมศกึษาปีท ี1 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

30775 นาย ชญานนท์ ศภุพลโภคนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

30782 เดก็ชาย ธรีะพงษ์ เเสนโคตร มัธยมศกึษาปีท ี5 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

30791 นาย ศวิสถติย์ วบิลูยก์ลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

30981 เดก็หญงิ วรรณนสิา เเกว้กําพรา้ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31214 นาย ปิตวัิฒน์ ปัสสาราช มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31219 นาย รรรญชน์ มนัคง มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31269 นาย พงษ์สพัฒน์ บา้นใหม่ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31325 นาย อัครเศรษฐ ฉายาวาส มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31404 นาย ธรีพงศ์ ผดงุกจิ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31433 เดก็หญงิ ปภัสรา คุม้ภัย มัธยมศกึษาปีท ี4 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31499 นาย ภมูพิรรดิ ศลิาอาจ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31633 นาย นราชยั แสงศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31644 นางสาว ณรรัีตน์ จันทะ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31932 เดก็หญงิ จรรยารัตน์ ศรลีากัลย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

31989 เดก็หญงิ ภัทธภรณ์ เลศิปรชีา มัธยมศกึษาปีท ี3 4 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32095 เดก็ชาย กติตนัินท์ สระทองลี มัธยมศกึษาปีท ี3 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32122 เดก็หญงิ ณัชนันท์ หวังกศุล มัธยมศกึษาปีท ี3 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32131 เดก็หญงิ วรรณัชษา สวุดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32411 เดก็ชาย ชชัวาล ชยัชมุพร มัธยมศกึษาปีท ี2 1 58.ฟตุบอลและฟตุซอล



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
32419 เดก็ชาย รนิวัิฒน์ สทิธโิสม มัธยมศกึษาปีท ี2 1 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32456 เดก็ชาย ภรูพัิฒน โสภาภรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32493 เดก็ชาย ปราชญ์ สรังษี มัธยมศกึษาปีท ี2 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32498 เดก็ชาย วรพัฒน์ บญุสําเร็จ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32732 เดก็ชาย ญาณกร จันทาโภ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32736 เดก็ชาย ธนาวฒุิ มอีาษา มัธยมศกึษาปีท ี2 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32737 เดก็ชาย นพรัตน์ อมิจติร มัธยมศกึษาปีท ี2 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32903 นางสาว ธดิารัตน์ พพัิฒพลกาย มัธยมศกึษาปีท ี5 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32985 เดก็ชาย ณธเดช สระทองลี มัธยมศกึษาปีท ี2 9 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

32998 เดก็ชาย ศภุฤกษ์ ลรีพงษ์กลุ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33048 เดก็หญงิ ฐติวัิลคุ์ ตราจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33068 เดก็ชาย กฤตพล คําวจิารณ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33077 เดก็ชาย ธรีภัทร์ ทพิยส์ละ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33111 เดก็ชาย กติตพิงษ์ บา้นใหม่ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33114 เดก็ชาย ณรงคศั์กดิ บา้นใหม่ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33154 เดก็ชาย จณิตรัย โหสิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33171 เดก็ชาย เอกราช ประโลมรัมย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33195 เดก็ชาย กฤษณ์ ศรปีระเสรอฐ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33201 เดก็ชาย นพัสกร บญุฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33248 เดก็ชาย วพิล จักรป์ลอ้ง มัธยมศกึษาปีท ี1 7 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33279 เดก็ชาย กติตพัิณน์ สมบญุ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33362 เดก็ชาย กติตภิมู ิ เขม็ศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33494 นาย วทิยา นมิติรมาลา มัธยมศกึษาปีท ี4 8 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33497 นาย สรุยิะ เจรญิผล มัธยมศกึษาปีท ี4 8 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

33207 เดก็ชาย สรุยิะ นุชดี มัธยมศกึษาปีท ี1 6 58.ฟตุบอลและฟตุซอล

30021 นาย ธนากร หอมดอกไม ้ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30022 นาย ธรีกานต์ สาวสิทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30031 นาย รัชชานนท์ กรรณกิาร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30032 นาย สวุณัฐ วรรณศรี มัธยมศกึษาปีท ี6 1 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30178 นางสาว จฑุามาศ บัวผลิ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา
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30233 นางสาว พนาภรณ์ แดงกอ้ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30277 นางสาว รดาทพิย์ หวังดี มัธยมศกึษาปีท ี6 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30280 นางสาว ศริประภา ไชโย มัธยมศกึษาปีท ี6 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30364 นางสาว ชานนิี แกว้เงนิ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

30674 นางสาว รจุริดา ผลเกดิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

31645 นางสาว ณัชษามล คณุา มัธยมศกึษาปีท ี4 1 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32280 เดก็ชาย ภมูนิทร์ เสมี มัธยมศกึษาปีท ี3 11 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32651 เดก็ชาย ณรงคศั์กดิ มณีกระจา่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32706 เดก็หญงิ จารวุรรณ นอ้ยสําแดง มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32708 เดก็หญงิ ชนัฎดา ปงใจ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32709 เดก็หญงิ ชนติา ธนานุกลู มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32713 เดก็หญงิ นารรัีตน์ สังขท์อง มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32727 เดก็หญงิ อนัญญา เขม็มลฑา มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32729 เดก็หญงิ อารดา สขุเสนา มัธยมศกึษาปีท ี2 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32932 นาย จรีะศักดิ เพยีรพทัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

32933 นาย ธนาพร พรหมสอน มัธยมศกึษาปีท ี5 8 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

33060 เดก็หญงิ รุง่นภา สขุทวี มัธยมศกึษาปีท ี1 2 59.เขยีนสวยดว้ยมอืเรา

29968 นาย ณัฐกฤช ธรรมธัญญารักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

29974 นาย ธนาคาร อภสิเุมธานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30017 นาย ชษิณุชา เจรญิดี มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30146 นางสาว สธุาสนิี ระวังป่า มัธยมศกึษาปีท ี6 7 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30150 นางสาว อบุลวรรณ เมธาวนชิ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30197 นาย กษิดเิดช นรนลิ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30219 นาย อทิธกิร สวนศรี มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30228 นางสาว ทพิวรรณ เทยีงธรรม มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30231 นางสาว นันทวนัต์ มะลเิถาว์ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30361 นางสาว จรัสเพชร เนยีมรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30578 นางสาว ฐติมิา แกว้ปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี5 1 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30623 นางสาว ณัฐนชิ ศรเีหรา มัธยมศกึษาปีท ี5 1 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

30639 นางสาว สธุดิา แพนลา มัธยมศกึษาปีท ี5 1 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )
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30641 นางสาว สมุติรา ใจบญุ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32336 นางสาว ปิยาภัสร์ เทพโภชน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32340 นาย รจุภิาส ราตรวีงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32344 นางสาว ธนวรรณ แป้นศริิ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32347 นางสาว ภัทรวดี บญุขันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32394 นางสาว ณัฐสดุา เพาะบญุ มัธยมศกึษาปีท ี6 12 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32395 นางสาว นัศรนิทร์ จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 12 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32396 นางสาว ปรยิวจี แสนลี มัธยมศกึษาปีท ี6 12 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

32397 นางสาว สริยิากรณ์ แซเ่ตยีว มัธยมศกึษาปีท ี6 12 6.STEAM Education ( ม.ปลาย )

29920 นาย กองทัพ ศรฟ้ีา มัธยมศกึษาปีท ี6 5 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

30411 นาย กษิตฤน ศรอีรา่ม มัธยมศกึษาปีท ี6 1 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

30431 นางสาว ณัฐธดิา เกยีรตสิงูสง่ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

30434 นางสาว ปวณ์ีธดิา จารยล์ี มัธยมศกึษาปีท ี6 1 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

30701 นาย พรพรหม ขันตี มัธยมศกึษาปีท ี5 6 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

31164 นาย จรีพล แขง็แรง มัธยมศกึษาปีท ี4 2 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

31221 นาย ศรายทุธ คงเอยีด มัธยมศกึษาปีท ี4 2 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

31241 นางสาว ปรยีาภรณ์ โชตกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

31243 นางสาว ภัณฑลิา คําแดง มัธยมศกึษาปีท ี4 3 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32305 เดก็ชาย กษิดเิดช ลอยเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32495 เดก็ชาย พรภวษิย์ ชา้งทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 3 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32529 เดก็ชาย ทนพัฒน์ เกยีวเพ็ง มัธยมศกึษาปีท ี2 4 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32530 เดก็ชาย ธนกฤต เลากลุรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32534 เดก็ชาย วรพล ตรีะวัฒนานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32574 เดก็ชาย พรีพัฒน์ ณรงคน์อ้ย มัธยมศกึษาปีท ี2 5 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32578 เดก็ชาย สบืสกลุ วงษ์ดี มัธยมศกึษาปีท ี2 5 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32607 เดก็ชาย จตรุพล พรหมณี มัธยมศกึษาปีท ี2 6 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32615 เดก็ชาย นัฐชานนท์ แสนคําแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32619 เดก็ชาย พรีพล แขง็แรง มัธยมศกึษาปีท ี2 6 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32624 เดก็ชาย ศภุชยั สันตะเลขะวงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32718 เดก็หญงิ ด.ญ.ภา สนิ ี พรมโยธา มัธยมศกึษาปีท ี2 8 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์
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32780 เดก็ชาย บญุฤทธิ นัตสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32786 เดก็ชาย วสุ สวุรรณกี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

32788 เดก็ชาย ศรตุ อําภนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 60.คอมพวิเตอรส์รา้งสรรค์

29993 นางสาว พชิญช์นก ชอ่โต มัธยมศกึษาปีท ี6 3 61.แนะแนว

30001 นางสาว รุง่นภา อยูพ่มิพจั์นทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 61.แนะแนว

30162 นาย นวพล นกนอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี6 3 61.แนะแนว

30184 นางสาว นารรัีตน์ วนเทยีน มัธยมศกึษาปีท ี6 3 61.แนะแนว

31327 นางสาว กัลยา เอยีมวจิารณ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31390 นางสาว ศศธิร ถาวรชน มัธยมศกึษาปีท ี4 4 61.แนะแนว

31421 นางสาว กรสรุยี์ มสีนุทร มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31426 นางสาว เทยีนเนตร ศาสนภักดี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31427 นางสาว ธติมิา ภ◌่เูงนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 61.แนะแนว

31435 นางสาว ปิยนุช ใหญก่ลาง มัธยมศกึษาปีท ี4 7 61.แนะแนว

31440 นางสาว วรกมล ออ่นเออืน มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31517 นางสาว จดิาภา สขุกลนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31520 นางสาว ชตุกิาญจน์ ธรณีวงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31525 นางสาว นันทภรณ์ คําดี มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31527 นางสาว ปลายฟ้า แสงจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี4 6 61.แนะแนว

31528 นางสาว ปินจฬุา สขุโชติ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 61.แนะแนว

31575 นางสาว วาสนา พทุธประจบ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 61.แนะแนว

31578 นางสาว ศศพิมิพ ์ สวุรรณรังสี มัธยมศกึษาปีท ี4 7 61.แนะแนว

31845 เดก็หญงิ ณัฐกมล สขุชม มัธยมศกึษาปีท ี3 1 61.แนะแนว

31858 เดก็หญงิ วชริญาณ์ เนอืงจากอวน มัธยมศกึษาปีท ี3 1 61.แนะแนว

32023 เดก็ชาย อภชิาติ บญุเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 61.แนะแนว

32400 นางสาว ธนาธาร วฒุชิาติ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 61.แนะแนว

32583 เดก็หญงิ กรรณกิา เอยีมวจิารณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว

32588 เดก็หญงิ ปณาลี โภคทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว

32589 เดก็หญงิ ปทติตา เจมิงามพรงิ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว

32595 เดก็หญงิ พรพมิล ศริปัิญญา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว

32599 เดก็หญงิ รุง่ทวิา ลาภา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว
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32600 เดก็หญงิ วรัชญา ศรคีรํา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 61.แนะแนว

32847 เดก็ชาย ธรีศักด ิ สอน พว่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

32858 เดก็หญงิ กัญญาภัค เเจง้ประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

32862 เดก็หญงิ ชญาภา เปลง่ศรยีศภัทร มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

32863 เดก็หญงิ ณัฐกมล สมพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

32867 เดก็หญงิ พลอยพรพรรณ สรรพเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 61.แนะแนว

32872 เดก็หญงิ สณัุฐชา ชมเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

32875 เดก็หญงิ อัยรนิ พมึชยั มัธยมศกึษาปีท ี2 12 61.แนะแนว

33258 เดก็หญงิ จันทพร คําแฝง มัธยมศกึษาปีท ี1 7 61.แนะแนว

33299 เดก็หญงิ กัญญาภัค ฤาชยั มัธยมศกึษาปีท ี1 8 61.แนะแนว

33316 เดก็หญงิ สายธาร แสงพล มัธยมศกึษาปีท ี1 8 61.แนะแนว

33412 เดก็ชาย ภธูเรศ พว่วเรอื มัธยมศกึษาปีท ี1 11 61.แนะแนว

33507 นางสาว ณัฐวรรณ จอจนี มัธยมศกึษาปีท ี4 8 61.แนะแนว

33523 นางสาว ทชิากร ไชยบบุผา มัธยมศกึษาปีท ี4 9 61.แนะแนว

33524 นางสาว เบญจวรรณ บํารงุสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 9 61.แนะแนว

29992 นางสาว พรนภัส เกตมุาลี มัธยมศกึษาปีท ี4 11 62.ธรรมจารี

30576 นางสาว ฐานศิร์ ชอูาวธุ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30582 นางสาว พรรษมล อรทัย มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30619 นางสาว ชนาสนิ ปาปะขัง มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30621 นางสาว ฐติาภรณ์ เพาะบญุ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30643 นางสาว อารษิา ทรงประสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30663 นางสาว ณัชชา ชอ้นทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30665 นางสาว ณัฐธดิา เขยีววจิติร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30671 นางสาว พมิพช์นก กันนกิา มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30680 เดก็หญงิ ศรินิภา ปายธยิา มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30721 นางสาว นวรัตน์ หาครีี มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30728 นางสาว วันวสิา ดวีาจา มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30733 นาย ชยัมงคล วังยายฉมิ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30737 นาย ธรีะเทพ โชตชินื มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30839 นางสาว ชฎาธาร จันดา มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี
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30844 นางสาว ณาตยา บญุเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30852 นางสาว รุง่รัตน์ กฤตสัมพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 62.ธรรมจารี

30856 นางสาว สทุธดิา จนิดาพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30859 นางสาว อนิทวิร กาละปัตย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30881 นางสาว กัญญว์รา คงเมอืง มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30887 นางสาว ปรยีานันท์ เนอืงจากเดยีว มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30894 นางสาว รัชนาธรณ์ ถาวรเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30900 นางสาว อนัญญา รักษาพล มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30901 นางสาว นางสาวอภญิญา สมตน มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30924 นางสาว กนกพร เมฆบวร มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30929 เดก็หญงิ กลุธดิา มนูศรี มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30930 นางสาว เจสซกิาร ์ซารา่ ออกเดนน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30935 นางสาว นฤมล ปงใจ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

30943 นางสาว สรัลชนา โชชนื มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

32949 นางสาว จันทนรส ระวังภัย มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

32950 นางสาว ปัณฑติา บญุนาค มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

32952 นางสาว อรอนงค์ บญุวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

32953 นาย กจิณัฐพงศ์ โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 11 62.ธรรมจารี

29944 นางสาว ฐติกิานต์ กติตธิเนศวร มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

29956 นางสาว พริตยิา พงษ์สมร มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

29960 นางสาว รมยลั์กษณ์ พังสอาด มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

30010 นางสาว อรพนิท์ แสงทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

30212 นาย ศรัณย์ กลัดสันเทยีะ มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

30325 นางสาว รัชฎาภรณ์ ดวงโสภา มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

30422 นาย ปวณีวัชร์ เอยีมอมิ มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

32390 นาย นายธัณยศ์รตุ วทิวไพศาล มัธยมศกึษาปีท ี6 12 63.Theory of Physics (ม.ปลาย)

31881 เดก็หญงิ กานตส์ริี สงเคราะห์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31885 เดก็หญงิ ณัฐธรยีา หนูสวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31888 เดก็หญงิ ธมลวรรณ ดอนมอญ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31889 เดก็หญงิ นันทน์ภัส มงัคงั มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
31890 เดก็หญงิ นันทนัช โสดสถติย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31892 เดก็หญงิ นติยา ทศกรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31894 เดก็หญงิ ปลมืกมล บญุอว่ม มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31896 เดก็หญงิ พมิพพ์ศิทุธิ อรรถสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31898 เดก็หญงิ รัตนากร อคํุาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 64.นักสะสม

31899 เดก็หญงิ วรรณธดิา จติรหัสตช์ยั มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31905 เดก็หญงิ เสาวภา มังสา มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

31906 เดก็หญงิ อัญชษิฐา วรรณะ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 64.นักสะสม

31912 เดก็ชาย เตชติ คงทน มัธยมศกึษาปีท ี3 3 64.นักสะสม

32047 เดก็ชาย จริภัทร พนิารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 64.นักสะสม

32449 เดก็ชาย ทนิภัทร ไฉยาวาศ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 64.นักสะสม

32451 เดก็ชาย ปณธิาน เรยีงศรเีจรญิพร มัธยมศกึษาปีท ี2 2 64.นักสะสม

32455 เดก็ชาย ภมูภัิทร จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 64.นักสะสม

32696 เดก็ชาย ณัฐพงษ์ กรณุวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 64.นักสะสม

32705 เดก็ชาย เอกรัตน์ สนชยั มัธยมศกึษาปีท ี2 8 64.นักสะสม

32720 เดก็หญงิ รวภิา ชลิวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 64.นักสะสม

33095 เดก็หญงิ นวนิดา สวุานชิ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 64.นักสะสม

33150 เดก็หญงิ อาภัสรา แสงทวปี มัธยมศกึษาปีท ี1 4 64.นักสะสม

33395 เดก็หญงิ พมิพช์นก เพมิสําราญ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 64.นักสะสม

33405 เดก็ชาย เฉลมิชาติ ซมิประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 64.นักสะสม

33558 เดก็หญงิ ศศกิานต์ ศรสีองคอน มัธยมศกึษาปีท ี3 2 64.นักสะสม

32121 เดก็หญงิ ชชิา พทิักษ์สงคราม มัธยมศกึษาปีท ี3 7 65.นาฏศลิป์

32124 เดก็หญงิ ธนวรรณ หลมิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 65.นาฏศลิป์

32548 เดก็หญงิ ชนกนันท์ ดทีองสขุ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 65.นาฏศลิป์

32716 เดก็หญงิ พมิพว์รรณ แจง้กัน มัธยมศกึษาปีท ี2 8 65.นาฏศลิป์

32728 เดก็หญงิ อัญมณี แชม่ชนื มัธยมศกึษาปีท ี2 8 65.นาฏศลิป์

32771 เดก็ชาย กติตทิัต นอ้ยลา มัธยมศกึษาปีท ี2 10 65.นาฏศลิป์

33050 เดก็หญงิ ธมลวรรณ ทองเทยีง มัธยมศกึษาปีท ี1 2 65.นาฏศลิป์

33183 เดก็หญงิ ปภัสราวรรณ แซล่มิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 65.นาฏศลิป์

33185 เดก็หญงิ พรวภิา บญุมี มัธยมศกึษาปีท ี1 5 65.นาฏศลิป์
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33222 เดก็หญงิ ปณชิา สมุลศาสตร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 65.นาฏศลิป์

33229 เดก็หญงิ รังสมิา เกษเจรญิคณุ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 65.นาฏศลิป์

33234 เดก็หญงิ อพัศรา จนิดาพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 65.นาฏศลิป์

33235 เดก็หญงิ อารรัีต์ ทยุดอย มัธยมศกึษาปีท ี1 6 65.นาฏศลิป์

33310 เดก็หญงิ นพิาดา ศรจัีนทรา มัธยมศกึษาปีท ี1 8 65.นาฏศลิป์

33420 เดก็หญงิ โชตกิา เตยีวสมบรูณ์กจิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 65.นาฏศลิป์

33504 นางสาว ณัฎฐาพร หอมเกษร มัธยมศกึษาปีท ี4 8 65.นาฏศลิป์

33505 นางสาว ณัฐชา ทองประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 8 65.นาฏศลิป์

33514 นางสาว รังสยิา รังใส มัธยมศกึษาปีท ี4 8 65.นาฏศลิป์

33049 เดก็หญงิ ณัชชา คังคายะ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 65.นาฏศลิป์

33495 นาย วริวชัน์ เขม็ทอง มัธยมศกึษาปีท ี4 8 65.นาฏศลิป์

30570 นางสาว กฤตยิา กนกวรรณากร มัธยมศกึษาปีท ี5 2 66.วทิย ์MEDIA

30600 นางสาว อศิราภรณ์ สําอางค์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 66.วทิย ์MEDIA

31016 นาย ถริวฒุิ จันหอม มัธยมศกึษาปีท ี5 1 66.วทิย ์MEDIA

31029 นางสาว จฑุามาศ พมิจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี5 1 66.วทิย ์MEDIA

31030 นางสาว ฑฆิัมพร จันทรเ์กษม มัธยมศกึษาปีท ี5 1 66.วทิย ์MEDIA

31032 นางสาว ธัญญวรรณ ประคปุตานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 66.วทิย ์MEDIA

31033 นางสาว นวตมน ประกอบพรเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 66.วทิย ์MEDIA

31034 นางสาว นันทรัตน์ ธาราเพ็ชรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 66.วทิย ์MEDIA

31468 นางสาว กัลยรัตน์ อยูเ่ล็ก มัธยมศกึษาปีท ี4 3 66.วทิย ์MEDIA

31472 นางสาว ณัฐณชิา จันทสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 66.วทิย ์MEDIA

31474 นางสาว ธดิารัตน์ แสวงดี มัธยมศกึษาปีท ี4 4 66.วทิย ์MEDIA

31475 นางสาว นภัสนันท์ ทองประสม มัธยมศกึษาปีท ี4 3 66.วทิย ์MEDIA

31477 นางสาว ปินเเกว้ โลหา มัธยมศกึษาปีท ี4 4 66.วทิย ์MEDIA

31487 นางสาว อรสิรา ยทุธการ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 66.วทิย ์MEDIA

31794 นาย วชิยตุม์ เรอืงโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 66.วทิย ์MEDIA

31822 นางสาว ทติญิาภา คงศร มัธยมศกึษาปีท ี4 6 66.วทิย ์MEDIA

31931 เดก็หญงิ แกมกาญน์ ศรเีจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 66.วทิย ์MEDIA

31952 เดก็หญงิ อารวีรรณ ทองใบ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 66.วทิย ์MEDIA

31957 เดก็ชาย จริายทุธ นําหวาน มัธยมศกึษาปีท ี3 4 66.วทิย ์MEDIA
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31997 เดก็หญงิ อัจฉราภรณ์ หอมจันทรเ์จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 66.วทิย ์MEDIA

33441 เดก็ชาย ด.ช.ปิยวัฒน์ อนิสขุ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 66.วทิย ์MEDIA

33478 นาย นาย ณัฐกติติ เกษเดช มัธยมศกึษาปีท ี4 5 66.วทิย ์MEDIA

33481 นาย ธนกฤต โชตสิวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 66.วทิย ์MEDIA

33674 นาย คฑาวัฒน์ สนิมา มัธยมศกึษาปีท ี4 4 66.วทิย ์MEDIA

30039 นางสาว ทฆิัมพร จันทรค์ลอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี6 6 67.นานาสาระ

30040 นางสาว ธนันพร ทรัพยท์วี มัธยมศกึษาปีท ี6 6 67.นานาสาระ

30044 นางสาว ปิยฉัตร ศรตีะลาลัย มัธยมศกึษาปีท ี6 6 67.นานาสาระ

30050 นางสาว รตา นอ้ยลา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 67.นานาสาระ

30245 นาย คณุากร เมลอืงศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 67.นานาสาระ

30709 นางสาว เกศราพร แกว้สาลี มัธยมศกึษาปีท ี5 6 67.นานาสาระ

30729 นางสาว สภุาวดี ชาตรพัีฒนศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 67.นานาสาระ

30756 นางสาว ธนัญญา บญุทาสนิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 67.นานาสาระ

30770 นางสาว สธุดิา เจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 67.นานาสาระ

31339 นางสาว ปวณีา วงษ์ศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 67.นานาสาระ

31346 นางสาว สรติา แกว้ออ่ง มัธยมศกึษาปีท ี4 10 67.นานาสาระ

31353 นาย ณัฐพัฒน์ แกน่สํารวจ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 67.นานาสาระ

31362 นาย พัชรพล ทองจนุ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 67.นานาสาระ

31396 นางสาว อนิทริา ฤทธมิาก มัธยมศกึษาปีท ี4 2 67.นานาสาระ

31617 นางสาว บษุยพรรณ ศรมีงคล มัธยมศกึษาปีท ี4 7 67.นานาสาระ

31619 นางสาว ปรยีาพร พชิยัศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 67.นานาสาระ

31624 นางสาว เมทนิี วรีะเดช มัธยมศกึษาปีท ี4 6 67.นานาสาระ

31797 นางสาว ณชิา รอดเกตกุลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 67.นานาสาระ

32664 เดก็หญงิ กมลลักษณ์ สวิหท์อง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 67.นานาสาระ

32667 เดก็หญงิ จริาภร ซอืตรง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 67.นานาสาระ

32671 เดก็หญงิ เทยีนนภา มพีวง มัธยมศกึษาปีท ี2 7 67.นานาสาระ

33231 เดก็หญงิ สธุดิา จันทา มัธยมศกึษาปีท ี1 6 67.นานาสาระ

29965 นางสาว หฤทยั ออ่นกะตา มัธยมศกึษาปีท ี6 10 68.Cover Dance

30046 นางสาว พัชรมัย วรีะเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี6 10 68.Cover Dance

30095 นางสาว รัชนกีร ฮงพานชิตระกลู มัธยมศกึษาปีท ี6 10 68.Cover Dance
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30224 นางสาว ฐติพิร อดุมนา มัธยมศกึษาปีท ี6 10 68.Cover Dance

30229 นางสาว ธติมิา สวา่งอารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 68.Cover Dance

31195 นางสาว พมิพน์ภิา ชว่ยประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 68.Cover Dance

31202 นางสาว สทุธดิา โพธชิยัเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 68.Cover Dance

31203 นางสาว สธุาพร บตุรแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 68.Cover Dance

31234 นางสาว ณัฎฐณชิา ธารรักประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 68.Cover Dance

31239 นางสาว ธชวรรณ ประจงมลู มัธยมศกึษาปีท ี4 10 68.Cover Dance

31248 นางสาว สโนไวท์ ศรยีา มัธยมศกึษาปีท ี4 2 68.Cover Dance

31297 นางสาว สราลี พรหมณี มัธยมศกึษาปีท ี4 10 68.Cover Dance

31329 นางสาว จริาพัชร ยอดออ่น มัธยมศกึษาปีท ี4 3 68.Cover Dance

31650 นางสาว รัญชนา สตูะบตุร มัธยมศกึษาปีท ี4 5 68.Cover Dance

31652 นางสาว วรพรรณ จารศุริธิรางกรู มัธยมศกึษาปีท ี4 2 68.Cover Dance

31832 เดก็ชาย ปธานนิ งอยจันทรศ์รี มัธยมศกึษาปีท ี3 1 68.Cover Dance

31838 เดก็ชาย อภสิทิธิ ชา่งเพชรผล มัธยมศกึษาปีท ี3 1 68.Cover Dance

31901 เดก็หญงิ วมิลณัฐ ดเีทยีนอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 68.Cover Dance

31903 เดก็หญงิ สชุานุช จงธรรมจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี3 2 68.Cover Dance

31904 เดก็หญงิ สทุธดิา จงธรรมจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี3 2 68.Cover Dance

31943 เดก็หญงิ ปิยะธดิา รม่โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 68.Cover Dance

31946 เดก็หญงิ พมิพม์าดา พพัิฒโนบล มัธยมศกึษาปีท ี3 3 68.Cover Dance

31947 เดก็หญงิ ภัคจริา ยอดสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 68.Cover Dance

32042 เดก็หญงิ สรินิพร สมจติร มัธยมศกึษาปีท ี3 5 68.Cover Dance

32226 เดก็หญงิ อาทติยา ทองไพ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 68.Cover Dance

32323 เดก็หญงิ ชนัญธญิา วนัิยวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 68.Cover Dance

32328 เดก็หญงิ นันทกานต์ กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี3 12 68.Cover Dance

32398 นางสาว วธรยีา จริะพงษ์สถติ มัธยมศกึษาปีท ี4 10 68.Cover Dance

32448 เดก็ชาย ณัฐภมูิ แปลงศรี มัธยมศกึษาปีท ี2 2 68.Cover Dance

32481 เดก็หญงิ พริยิาพร สายคําภา มัธยมศกึษาปีท ี2 2 68.Cover Dance

32575 เดก็ชาย รังสภิมู ิ สขุทวี มัธยมศกึษาปีท ี2 5 68.Cover Dance

32582 เดก็หญงิ กตวรรณ วรทัต มัธยมศกึษาปีท ี2 5 68.Cover Dance

32591 เดก็หญงิ ปารวี สอนสดุ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 68.Cover Dance
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33009 เดก็หญงิ ชโลทร เจรญิชาญ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 68.Cover Dance

33016 เดก็หญงิ พชิญส์นิี จอมคําสี มัธยมศกึษาปีท ี1 1 68.Cover Dance

33021 เดก็หญงิ มทุติา ฟอนฟัก มัธยมศกึษาปีท ี1 1 68.Cover Dance

33055 เดก็หญงิ พรกมล หัสสา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 68.Cover Dance

33059 เดก็หญงิ รัตนา รัตนโภคา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 68.Cover Dance

33067 เดก็หญงิ อัจฉราภรณ์ ตันสนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 68.Cover Dance

33135 เดก็หญงิ ทักษิณา พะครุะ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 68.Cover Dance

33143 เดก็หญงิ รภัสสา ธรรมมาลัย มัธยมศกึษาปีท ี1 4 68.Cover Dance

33265 เดก็หญงิ ปาณศิา นกิา มัธยมศกึษาปีท ี1 7 68.Cover Dance

33453 เดก็หญงิ ธวัลรัตน์ สขุทวี มัธยมศกึษาปีท ี1 12 68.Cover Dance

33455 เดก็หญงิ เนตรชนก สดีาจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 68.Cover Dance

33464 เดก็หญงิ สรุภา บญุชี มัธยมศกึษาปีท ี1 12 68.Cover Dance

33475 นางสาว นันทน์ภัส อรุาพร มัธยมศกึษาปีท ี4 4 68.Cover Dance

33552 เดก็หญงิ สปุระวณ์ี วนชิอาภาพรรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 68.Cover Dance

33554 เดก็ชาย รัฐภมูิ ศรยีา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 68.Cover Dance

33473 นางสาว ณัฎฐกานต์ อดุมพงษ์ววัิฒิ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 68.Cover Dance

31169 นาย นราธร ฉันทพริยิกลุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31173 นาย พรสิร เเสงมณี มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31186 นางสาว จฑุามาศ เทยีงธรรม มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31190 นางสาว ญาณนันท์ ศริศัิกดิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31206 นางสาว อรพชิญ์ โกศลจติร มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31207 นางสาว อรัญญา เปลยีนทัพ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31209 นาย กรชิ ขําจติร มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31215 นาย พชรพล เอยีมสําอางค์ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31220 นาย ลภัสภณ แป้นศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31224 นาย สรายทุธ พังสอาด มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31228 นางสาว กลุธดิา ผลสกุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31233 นางสาว ณภัทร สําเภากจิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31236 นางสาว ณัฐธดิา ยังยนืสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31252 นางสาว สรุยีพ์ร ศรเีพชร มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
31258 นาย ชยัภัฏ สง่เชอื มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31274 นาย ภวูดล รอดสัน มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31338 นางสาว ปรยีานุช นลิบดุดา มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31340 นางสาว พมิมาดา วจิติรโท มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31345 นางสาว วรัิญศญิา ชาปู่ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31358 นาย ธนภัทร ละมัย มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31367 นาย รัชชานนท์ ฉมิวยั มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31385 นางสาว แพรทพิย์ ธรรมเทยีง มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31407 นาย นรภัทร ทองไพ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31408 นาย นราธร พุม่ไสว มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31414 นาย วชริวทิย์ ลาดลา มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31420 นาย อรรถพนธ์ ยังยนื มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31422 นางสาว กรุพุลิว์ เพยีรพทัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31431 นางสาว นรกีานต์ ใจเย็น มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31437 นางสาว ณีรดา อนิทวงษฺ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31442 นางสาว สริยิาพร พันธส์นทิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31451 นาย ธเิบศธิ สงวนสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31471 นางสาว ชนิมณี ทองแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31488 นางสาว อาภัสรา สหีานาท มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31489 นางสาว ไอลดา วงค ์กมล มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31511 นาย อตวัิณณ์ งานขยัน มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31580 นางสาว อมรรัตน์ กาหลํา มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31602 นาย นันทวฒัน์ ทรัพยม์ณี มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31611 นางสาว ฑติฐติา คงสมสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31615 นางสาว ธนาภา ธรีะชาติ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

31642 นางสาว กษมา เปรมปรัชญา มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

33538 นาย พเิชษฐ์ ศรเีจรญิสขุ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

33539 นางสาว วลัยพร แหวนเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

33540 นางสาว ศศธิร สาทประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW

33541 นางสาว สภุาวณีิ ดว้งชา้ง มัธยมศกึษาปีท ี4 11 69.LAW
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29973 นาย นายธนธรณ์ สงปรางค์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 69.คนรักดนตรี

30008 นางสาว อภญิญา ดวงแสงฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 69.คนรักดนตรี

30029 นาย ภควาน เอยีมสะอาด มัธยมศกึษาปีท ี6 2 69.คนรักดนตรี

30079 นาย อรรถพร นาคละไม มัธยมศกึษาปีท ี6 10 69.คนรักดนตรี

30116 นาย ศวัิช ปานอํา มัธยมศกึษาปีท ี6 11 69.คนรักดนตรี

30213 นาย ศภุกติต์ ปัญญาสาร มัธยมศกึษาปีท ี6 6 69.คนรักดนตรี

30301 นาย พันเมฆา นนทป์ระเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 69.คนรักดนตรี

30420 นาย ปภังกร สามะศริิ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 69.คนรักดนตรี

30988 นาย กฤษนัส วหิคทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 69.คนรักดนตรี

31218 นาย ภาณุพงษ์ ธารเอยีม มัธยมศกึษาปีท ี4 6 69.คนรักดนตรี

31352 นาย ชลภัทร เมฆสวุรรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 69.คนรักดนตรี

31364 นาย ภมูภัิทร์ โทเเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 69.คนรักดนตรี

31375 นางสาว ชลธชิา อภชิาตสิทิธพิร มัธยมศกึษาปีท ี4 6 69.คนรักดนตรี

31412 นาย นายพรีะเดช ชมุมนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 69.คนรักดนตรี

31634 นาย ปวรี์ บญุยะสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 69.คนรักดนตรี

32068 เดก็ชาย อัมรนิทร์ ทรงประสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 69.คนรักดนตรี

32145 เดก็ชาย ชยัพรหมมนิทร์ ใจหลัก มัธยมศกึษาปีท ี3 8 69.คนรักดนตรี

32160 เดก็ชาย สเุมธ ศรบีญุทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 69.คนรักดนตรี

32461 เดก็ชาย สริดนัย บญุญนานันท์ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 69.คนรักดนตรี

32463 เดก็ชาย เอกสทิธิ พลูบญุ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 69.คนรักดนตรี

32464 เดก็หญงิ กานตมิา ขาวเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 2 69.คนรักดนตรี

32649 เดก็ชาย จริภัทร หรังกรุน่ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 69.คนรักดนตรี

32876 นางสาว สภุาวดี เกษทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 2 69.คนรักดนตรี

33366 เดก็ชาย จรายุ พุม่สวนพรกิ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 69.คนรักดนตรี

31875 เดก็ชาย อดเิทพ รุง่สวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 2 7.การด์เกม

31919 เดก็ชาย นวพล วงษ์ยะลา มัธยมศกึษาปีท ี3 3 7.การด์เกม

31926 เดก็ชาย เรอืงนนท์ รยิาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 7.การด์เกม

31929 เดก็ชาย ไวภพ ดาวหาญ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 7.การด์เกม

31954 เดก็ชาย คณนิ มัทวรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 7.การด์เกม

31968 เดก็ชาย ภาคภมูิ ดพัีนธ ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 7.การด์เกม
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31969 เดก็ชาย ภมูนิทร์ รอ้ยทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 4 7.การด์เกม

31999 เดก็ชาย ด.ช กฤษฎา เเกว้คงคา มัธยมศกึษาปีท ี3 5 7.การด์เกม

32002 เดก็ชาย กติตเิดช บญุสําเร็จ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 7.การด์เกม

32005 เดก็ชาย ณัฐชนน แป้นศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 7.การด์เกม

32018 เดก็ชาย ศภุณัฐ สําอางคอ์นิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 7.การด์เกม

32611 เดก็ชาย ทัพไทย อบอวน มัธยมศกึษาปีท ี2 6 7.การด์เกม

32773 เดก็ชาย จารพัุฒน์ แสงดา มัธยมศกึษาปีท ี2 10 7.การด์เกม

32774 เดก็ชาย จริพงศ์ มเีเสง มัธยมศกึษาปีท ี2 10 7.การด์เกม

32777 เดก็ชาย เดชพเิชษฐ์ บญุมะสนิ มัธยมศกึษาปีท ี2 10 7.การด์เกม

32778 เดก็ชาย ธนดล แสงคํา มัธยมศกึษาปีท ี2 10 7.การด์เกม

32991 เดก็ชาย พชิญะ โคมลอย มัธยมศกึษาปีท ี1 1 7.การด์เกม

33031 เดก็ชาย ธธีัช ซอ้นจันดี มัธยมศกึษาปีท ี1 2 7.การด์เกม

33196 เดก็ชาย กฤษณพล เเสงไชยราช มัธยมศกึษาปีท ี1 6 7.การด์เกม

33236 เดก็ชาย กฤตภาส ตรแีกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 7 7.การด์เกม

33439 เดก็ชาย ธนกร เขม็เพชร มัธยมศกึษาปีท ี1 12 7.การด์เกม

33445 เดก็ชาย สภุชยั การดํารหิ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 7.การด์เกม

33446 เดก็ชาย สรุวศั รักธรรม มัธยมศกึษาปีท ี1 12 7.การด์เกม

32689 เดก็ชาย กัญตธิัต เเสงอรณุ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 7.การด์เกม

30030 นาย มงคล โอกาศ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30034 นางสาว กมลวรรณ องัเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30053 นางสาว วรียา ทพิยอ์ักษร มัธยมศกึษาปีท ี6 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30058 นางสาว อรสิรา สบืวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30139 นางสาว น.ส ภษูณศิา ลานจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30383 นาย ทัตเทพ ขาวโอภาส มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30583 นางสาว พัชรมณี สระทองลี มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30588 นางสาว ยมลภัทร ยอดแสง มัธยมศกึษาปีท ี5 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30595 นางสาว ศภุรัตน์ มะเรงิสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30596 นางสาว อภญิญา พาครัีตน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30635 นางสาว วรรณษิา ยะลาทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30676 นางสาว วรันธร ซเิซง็ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)
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30778 นาย ฐติพิงศ์ จันตอ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30790 นาย วรีภัทร โฉมยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30796 นางสาว ชนมณ์ภัทร ราโรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30802 นางสาว พรสภุา จวนสาง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30803 นางสาว พัชราภรณ์ ฉมิวยั มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30804 นางสาว พณิติา ใจเพ็ชร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30805 นางสาว เฟืองฟ้า เทนีงธรรม มัธยมศกึษาปีท ี5 9 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30815 นางสาว อรยิา ทรงจอหอ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30845 นางสาว ธารตวนั ซเิซง็ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31227 นางสาว กฤษตญิา สทุธรัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31230 นางสาว จรัิชญา เอยีมชู มัธยมศกึษาปีท ี4 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31232 นางสาว ญาตา นรีะพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31238 นางสาว ทวิาลักษณ์ พลหนิกอง มัธยมศกึษาปีท ี4 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31247 นางสาว ศศธิร ทองชติ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31419 นาย หยกวนา จันทง มัธยมศกึษาปีท ี4 5 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31480 นางสาว ศรัญญา อําสวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี4 4 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31482 นางสาว สนุษิา มลูเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี4 4 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31486 นางสาว อรพมิล มาทวมิล มัธยมศกึษาปีท ี4 4 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31570 นางสาว พรลภัส คงคาหลวว มัธยมศกึษาปีท ี4 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31579 นางสาว สาคร พานนลิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31655 นางสาว ถภุาพรรณ เอยีมละออ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31657 นางสาว อัจฉรยิวรรณ คําชุม่ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

31823 นางสาว พัทธรนิทร์ เปลง่ศรยีศภัทร มัธยมศกึษาปีท ี4 5 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

32894 นาย รชต สบืเพ็ง มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

32976 นางสาว นฤภร แสงรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30275 นางสาว พชิชาภา เขยีวฤทธิ มัธยมศกึษาปีท ี6 10 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

30799 นางสาว ทัศนยีว์รรณ หงษ์คํานงึ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 70.คา่ยคณติศาสตร ์(Unity Staff)

29928 นาย ธัญชนาธปิ สวัสดี มัธยมศกึษาปีท ี6 1 70.สภานักเรยีน

29931 นาย พชรพล แกน่ทองเเดง มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

29967 นาย กัลชาญ ฟตูระกลู มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน
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30065 นาย ณัฐยานนท์ ดงทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

30105 นาย กัญจนธ์นกิ ชาญกระแส มัธยมศกึษาปีท ี6 6 70.สภานักเรยีน

30112 นาย นัฐดนัย ไชยพรม มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

30113 นาย พลกฤต กลุเสอื มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30114 นาย ภานุพันธ์ ชอ่มะลิ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30118 นาย ศภุฤกษ์ รองราช มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

30123 นางสาว กมลวรรณ มากเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30135 นางสาว ปรมาภรณ์ รังสกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30144 นางสาว สมัชญา กองสจุติร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30149 นางสาว อศิรยิา เครอืงทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 3 70.สภานักเรยีน

30199 นาย ชนกันต์ เจรญิธรรม มัธยมศกึษาปีท ี6 5 70.สภานักเรยีน

30557 นาย ณัฐชนน ทองพราว มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30558 นาย ธนกร มโนรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30566 นาย วสุ ศรสีัตยานุเคราะห์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30579 นางสาว ดจุดาว แผนวชิดิ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30599 นางสาว อรสิรา พานเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30601 นาย กฤษฎา ประเสรฐิศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30605 นาย ณภัทรฐนัน ปลมืใจ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30607 นาย ธนพล อมิรส มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30614 นาย หรัิณย์ กองแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30615 นาย อภชินท ์  สงเคราะห ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30617 นางสาว กมลชนก กลอ่งแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30644 นางสาว อารยีา ลมิกลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30650 นาย นพรัตน์ ศภุมาตร มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30666 นางสาว ปรชีญา จันวตัร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30683 นางสาว อณษิศา ทมุมา มัธยมศกึษาปีท ี5 10 70.สภานักเรยีน

30719 นางสาว ทวพีร พงึพา มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30732 นาย ชยั รัฐกจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30738 นาย นวพล หอมจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30744 นาย ยงยทุธ พฒุพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน
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30747 นาย สริวชิญ์ เตชารัตนกลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 70.สภานักเรยีน

30763 นางสาว แพรวพรรณราย มงัคงั มัธยมศกึษาปีท ี5 6 70.สภานักเรยีน

30769 นางสาว วันววิาห์ เสาเปรยี มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30776 นาย ชนิอนันต ์ ศรลีาคํา มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30794 นาย เสฏฐวฒุ ิ สงิหท์ ี มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.สภานักเรยีน

30903 นาย กรภัทร์ ยงยทุธ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 70.สภานักเรยีน

30910 นาย ธนกร แสงฮวด มัธยมศกึษาปีท ี5 2 70.สภานักเรยีน

30920 นาย สภัุทรชัย แกว้ใส มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.สภานักเรยีน

31006 นางสาว ธนัญญา กองจันดา มัธยมศกึษาปีท ี5 5 70.สภานักเรยีน

31008 นางสาว บษุยณัฏฐ์ กสุลาศรัย มัธยมศกึษาปีท ี5 5 70.สภานักเรยีน

31150 นาย สทิธศัิกดิ ณ น่าน มัธยมศกึษาปีท ี6 7 70.สภานักเรยีน

31787 นาย วฒุพัินธ์ ธรรมขันตพิงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 70.สภานักเรยีน

31876 เดก็ชาย อภรัิกษ์ ธานโีรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 70.สภานักเรยีน

32319 เดก็ชาย ศริวชิญ์ มาคะวงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 70.สภานักเรยีน

32337 นาย เจรญิวฒุิ ไชโย มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32339 นาย ธติ ิ มว่งจนิดา มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32345 นางสาว เบญณศิา ลขิติวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32348 นางสาว มาณวกิา แสงสี มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32351 นางสาว วกิัญญา สวุรรณธาดา มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32352 นางสาว สริรัิตน์ เกดิเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 70.สภานักเรยีน

32878 นางสาว ปภาวชิญ์ กัณหา มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

32888 นาย ณัฐสทิธิ จวิะราพงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.สภานักเรยีน

32892 นาย พงศกร เป้าทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.สภานักเรยีน

32900 นาย จธินัิน จันทรา มัธยมศกึษาปีท ี5 4 70.สภานักเรยีน

30677 นางสาว วัลคุว์ดี ภูโ่ตะ๊ยา มัธยมศกึษาปีท ี5 3 70.สภานักเรยีน

30630 นางสาว นรติตยา พมิพด์ี มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30633 นางสาว มมินิธร นางงาม มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30687 นางสาว อัญชนา กลนิมา มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30713 เดก็หญงิ ชนศิา ศรตีะปัญญะ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30720 นางสาว ธดิาพร เสมี มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย
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30722 นางสาว ปรณิดา ทว้มลี มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30725 นางสาว นางสาววณษิา นาคนาคะ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30749 นางสาว กรกนก นูปกรณ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30757 นางสาว นคนันธนิี สอนสรอ้ยทอง มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30891 นางสาว พมิพล์ดา วรภัทรฐติพิงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

30925 นางสาว กมลชนก พวยอว้น มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

31821 นางสาว กลุธดิา รณุเลศิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

31859 เดก็หญงิ วรการ สมนกึเจรญิสขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 71.นาฏศลิป์ไทย

31866 เดก็หญงิ อาภาพรรณ โกศลกติตสิาร มัธยมศกึษาปีท ี3 1 71.นาฏศลิป์ไทย

31879 เดก็หญงิ กมลชนก ปัจฉมิบตุร มัธยมศกึษาปีท ี3 2 71.นาฏศลิป์ไทย

32133 เดก็หญงิ สพุชิญา สนีวน มัธยมศกึษาปีท ี3 7 71.นาฏศลิป์ไทย

32170 เดก็หญงิ ปวรศิา บัวเผอืน มัธยมศกึษาปีท ี3 8 71.นาฏศลิป์ไทย

32175 เดก็หญงิ ภัทรธดิา ปินทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 8 71.นาฏศลิป์ไทย

32327 เดก็หญงิ นวามนิทร์ เพ็งบญุโสม มัธยมศกึษาปีท ี3 12 71.นาฏศลิป์ไทย

32403 นางสาว ศริญิญา โชคชัยวฒุกิลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

32945 นางสาว นลนิพร โพธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

32948 นางสาว สดุารัตน์ สวุรรณวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 10 71.นาฏศลิป์ไทย

33180 เดก็หญงิ ธันยชนก สขุทรามร มัธยมศกึษาปีท ี1 5 71.นาฏศลิป์ไทย

33193 เดก็หญงิ อษิฎาอร จังพานชิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 71.นาฏศลิป์ไทย

32119 เดก็หญงิ ชนัญชดิา ทว้มสนุทร มัธยมศกึษาปีท ี3 7 71.นาฏศลิป์ไทย

30143 นางสาว วรัญญา เมา้ทุง่ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 72.จติรกรรม

31330 นางสาว ชลธชิา รักวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 72.จติรกรรม

31349 นางสาว อานัฏยา ทวิรักษา มัธยมศกึษาปีท ี4 4 72.จติรกรรม

32034 เดก็หญงิ นฤมล ศรตีะปันย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 72.จติรกรรม

32038 เดก็หญงิ มนัสนันท์ แกว้กนก มัธยมศกึษาปีท ี3 5 72.จติรกรรม

32123 เดก็หญงิ ณชิากร บตุรชา มัธยมศกึษาปีท ี3 7 72.จติรกรรม

32144 เดก็ชาย ชยัธวัช วงสายันต์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 72.จติรกรรม

32212 เดก็หญงิ นภัสนันท์ ประชาสขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 72.จติรกรรม

32214 เดก็หญงิ ปิยะธดิา หวายโป่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 9 72.จติรกรรม

32224 เดก็หญงิ สกุัญญา เตชะ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 72.จติรกรรม
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32284 เดก็หญงิ จริาพัชร แกว้กา่ มัธยมศกึษาปีท ี3 11 72.จติรกรรม

32470 เดก็หญงิ ญาณธชิา ขาวเผอืก มัธยมศกึษาปีท ี2 2 72.จติรกรรม

33029 เดก็ชาย กติตพิชิญ์ ตงับรรัิกษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 72.จติรกรรม

33070 เดก็ชาย ชาญวทิย์ พรมศร มัธยมศกึษาปีท ี1 3 72.จติรกรรม

33090 เดก็หญงิ จริาวรรณ สเีขยีว มัธยมศกึษาปีท ี1 3 72.จติรกรรม

33116 เดก็ชาย ณัฐสภัชน์ อนิทรคํ์า มัธยมศกึษาปีท ี1 4 72.จติรกรรม

33273 เดก็หญงิ ศศวิมิล เทยีมเเสง มัธยมศกึษาปีท ี1 7 72.จติรกรรม

33174 เดก็หญงิ กฤตมา หาญวสิัย มัธยมศกึษาปีท ี1 5 72.จติรกรรม

32836 เดก็หญงิ มัชฌมิา ทงัทอง มัธยมศกึษาปีท ี2 11 72.จติรกรรม

31914 เดก็ชาย ธนพล เอยีมวงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

31937 เดก็หญงิ ธญิาดา วานคิม มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

31942 เดก็หญงิ ปัณฑารยี์ ศรผีา มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

31945 เดก็หญงิ พัภธารญิา ปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

31951 เดก็หญงิ อารรัีตน์ มนตศ์ริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32057 เดก็ชาย นวพล พุม่ไสว มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32060 เดก็ชาย ปิยะณัฐ บญุขดี มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32062 เดก็ชาย ภาคไินย หอมมาก มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32063 เดก็ชาย ภานุภัทร์ สถานทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32064 เดก็ชาย รัฐนันท์ สมจติร มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32065 เดก็ชาย ศักรนิทร์ ธรรมขันตพิงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32074 เดก็หญงิ ชดิชนก เกดิมี มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32079 เดก็หญงิ ปรายฟ้า พุม่พมิล มัธยมศกึษาปีท ี3 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32171 เดก็หญงิ เปรมสณีิย์ ออ่นละมลู มัธยมศกึษาปีท ี3 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32179 เดก็หญงิ ศศภิา ชนืสมทรง มัธยมศกึษาปีท ี3 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32182 เดก็หญงิ สวุติา สารศาสตรส์นุทร มัธยมศกึษาปีท ี3 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32647 เดก็หญงิ อารยีว์รรณ พันธด์งยาง มัธยมศกึษาปีท ี2 6 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32690 เดก็ชาย เจษฎา พมิพจั์นทร์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32697 เดก็ชาย ธนภัทร ศรแีสน มัธยมศกึษาปีท ี2 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32700 เดก็ชาย ศรภัทร ขนุศรี มัธยมศกึษาปีท ี2 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32702 เดก็ชาย อนภุาพ โสภาพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 73.นันทนาการทางภาษาไทย
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32784 เดก็ชาย รัชชานนท์ สาตี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 73.นันทนาการทางภาษาไทย

32963 เดก็หญงิ กชพรรณ เทศทับ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 73.นันทนาการทางภาษาไทย

33241 เดก็ชาย ธนรัตน์ มณีนาค มัธยมศกึษาปีท ี1 7 73.นันทนาการทางภาษาไทย

31249 นางสาว สรติา มลูผดงุ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31334 นางสาว ณัฐธดิา โพธลิาย มัธยมศกึษาปีท ี4 4 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31382 นางสาว พนติตา มลูเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31383 นางสาว พชิานันท์ บตุสาวเิศษ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31389 นางสาว มนทกาญจน์ พรมอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31394 นางสาว สวุภัทร สนิศริิ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31395 นางสาว อรณุประไพ เขยีววจิติร มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

31800 นางสาว ศนันญา ทพิยป์ระเสรฐิสขุ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32072 เดก็หญงิ จไุรรัตน์ พลูเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32075 เดก็หญงิ ฐติมิา มไีชโย มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32076 เดก็หญงิ ทพิยาภรณ์ บา้นใหม่ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32077 เดก็หญงิ นชิาภา ยอดพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32078 เดก็หญงิ เบญจมาศ เเข็งจัด มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32082 เดก็หญงิ ยวุดี สวา่งอารมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32083 เดก็หญงิ วนัสนันท์ คันทัพ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32085 เดก็หญงิ วรรณษา วันธนะ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32086 เดก็หญงิ วาสนา ชว่ยอาษา มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32090 เดก็หญงิ สพุรรวดี มณีนาค มัธยมศกึษาปีท ี3 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32221 เดก็หญงิ วณศริิ ดษิเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี2 5 74.เลา่นทิานคณุธรรม

32399 นางสาว ปนัดดา สมตุรัิมย์ มัธยมศกึษาปีท ี4 6 74.เลา่นทิานคณุธรรม

33188 เดก็หญงิ ลํานาราลักษณ์ ยศมา้ว มัธยมศกึษาปีท ี1 5 74.เลา่นทิานคณุธรรม

33486 นาย ณัฐวฒุิ นันตา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 74.เลา่นทิานคณุธรรม

30064 นาย ญณีภัทร แดงดี มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30075 นาย วฒุนัินท์ ศลิป์ประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 75.คอมพวิเตอร์

30117 นาย ตณิณภัทร์ แสนสขุ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์

30163 นาย นวพล บาซอรี มัธยมศกึษาปีท ี6 8 75.คอมพวิเตอร์

30204 นาย ทศทศิ ดวงโทโคตร มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์
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30215 นาย เสรี ดศีริ ิ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 75.คอมพวิเตอร์

30220 นาย เอกราช สาคร มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30298 นาย ปิยวฒุิ วัฒนวเิชยีร มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์

30307 นาย ศตวรรษ โสวรรณ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30311 นาย อลงกร จติตขํา มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30322 นางสาว พัชราภรณ์ สบืจากพรม มัธยมศกึษาปีท ี6 8 75.คอมพวิเตอร์

30338 นาย เจตนพัิทธ์ ประกอบนา มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์

30344 นาย พฒุพิงศ์ เคารพาพงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30352 นาย ศักดธัิช ไวทยร์ุง่โรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์

30354 นาย เสฏฐนันท์ จํานงชอบ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 75.คอมพวิเตอร์

30363 นางสาว ชลลดา มงคลดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 75.คอมพวิเตอร์

31131 นาย วฒุธนา โยคะสงิห์ มัธยมศกึษาปีท ี6 6 75.คอมพวิเตอร์

31961 เดก็ชาย ณัฐภัทร วศิษิฏเ์จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 4 75.คอมพวิเตอร์

31973 เดก็ชาย วฒุพิร แสงพลอย มัธยมศกึษาปีท ี3 4 75.คอมพวิเตอร์

32058 เดก็ชาย บดนิทร์ อังกาทพิย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 6 75.คอมพวิเตอร์

32995 เดก็ชาย วรเมธ วานชิสขุสมบัติ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 75.คอมพวิเตอร์

33153 เดก็ชาย เดก็ชายคณพศ สบืจากศรี มัธยมศกึษาปีท ี1 5 75.คอมพวิเตอร์

33191 เดก็หญงิ อภญิญา สงิหด์ี มัธยมศกึษาปีท ี1 5 75.คอมพวิเตอร์

29935 นาย อภลิาภ เป่าวณชิย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

30013 นาย กฤษกร จันนา มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

30179 นางสาว ชลันดา เสยีงประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

30308 นาย ศริชิาย ศริบิตุร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

30332 เดก็หญงิ สารสิา นลิชติ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

30333 นางสาว สพัุตรา พรหมมาประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

31242 นางสาว เเพรพไิล ศริสินุทรกลุ มัธยมศกึษาปีท ี4 2 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

31246 นางสาว รัตนวะดี นมิเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี4 2 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

31930 เดก็ชาย อดศัิกดิ ใจสจุรติ มัธยมศกึษาปีท ี3 3 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

32731 เดก็ชาย ชานน พรหมสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 9 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

32745 เดก็ชาย วัชรพงศ์ มาตเรยีง มัธยมศกึษาปีท ี2 9 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

32975 นาย ภษูณะ เดชบํารงุ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
33072 เดก็ชาย ณภัทร อัศวไมตรี มัธยมศกึษาปีท ี1 3 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33168 เดก็ชาย อธปิ เพ็ชรร์ุง่ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33252 เดก็ชาย สรวชิญ์ ฮงพานชิตระกลู มัธยมศกึษาปีท ี1 7 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33260 เดก็หญงิ ทัศนว์รรณ แยม้สนุทร มัธยมศกึษาปีท ี1 7 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33305 เดก็หญงิ เจนจริา กองแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33331 เดก็ชาย วฒุนัินท์ สักกุ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33429 เดก็หญงิ ภากร ฉายสรุยิะ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

33622 เดก็ชาย วานุเดช พรหมกายา มัธยมศกึษาปีท ี2 6 76.คณติศาสตรแ์สนสนุก

29922 นาย จรีตุม์ สรุพลชยัชาญ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

29926 นาย ณภัทร ทองน่วม มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

29971 นาย ธนกร ยังมี มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

29998 นางสาว ภัทรภรณ์ สัมมาสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30016 นาย ชนุตม์ เกตสุวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30018 นาย ณัฐวฒุิ ปกป้อง มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30066 นาย ธงทอง จันทรก์ลา้ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30122 นาย กติตศัิกดิ นาคศรี มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30216 นาย อนันตพงษ์ ขาวเผอืก มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30309 นาย สหรัฐ สมรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30416 นาย ทัตเทพ ชํานาญกจิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30423 นาย พรีพัฒน์ เจรญิวงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 12 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30424 นาย ภาณุพงศ์ พทิักษาวรากร มัธยมศกึษาปีท ี6 12 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30425 นาย รัฐพล รักษ์พงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30428 นาย หสวฒุิ จงรุง่โรจน์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32355 นาย ชนะพล คนมัน มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32358 เดก็ชาย นันทวชิญ์ งามระเบยีบ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32359 นาย พชร บญุอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32360 นาย ภากร บํารงุจติร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32361 เดก็ชาย สวุจัิกชณ์ แววกงิ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32362 นางสาว กัญญารัตน์ เตชะดี มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32364 นางสาว เฉลมิขวัญ วเิศษสม มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์
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32365 นางสาว ชญานชิ อบอวน มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32366 นางสาว ณชินันทน์ ภูเ่พ็ชร มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32367 นางสาว ธารทพิย์ วงษ์เจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32368 นางสาว นพรัตน ์ เกตชุนก มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32369 นางสาว นันทนิา ชา้งขนุน มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32370 นางสาว บณุยวรี์ แกว้ประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32372 นางสาว ปรสิา คดุพลู มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32373 นางสาว พัฒนน์รี ภญิโญ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32377 นางสาว วัทนพร วัชรานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32378 นางสาว รัตนา กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32379 นางสาว ศรินิทรท์พิย์ พันธเ์พ็ง มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32380 นางสาว สนุติา หรําเดช มัธยมศกึษาปีท ี6 9 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

32393 นางสาว จฬุาลักษณ์ ปัตตาล มัธยมศกึษาปีท ี6 12 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

39936 นาย อานนท์ พวยอว้น มัธยมศกึษาปีท ี6 2 76.อัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

30626 นางสาว ณชิาภัทร พัดจันทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

30627 นางสาว ธนัชพร ทะเดช มัธยมศกึษาปีท ี5 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

30883 นางสาว คณัุญญก์นษิฐ์ จริะวาณชิยก์ลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

30942 นาย ธรีภัทร งามพทิย์ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31402 นาย ตะวัน ชนืสมทรง มัธยมศกึษาปีท ี4 7 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31415 นาย ศภุฤกษ์ จันศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31547 นาย รัตนธรรม เอยีมลมลู มัธยมศกึษาปีท ี4 9 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31664 นาย นรลักษม์ นา้เจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31667 นาย พงศรัณย์ พฒุซอ้น มัธยมศกึษาปีท ี4 1 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31668 นาย พันธุ ์เทพ ดวงสถาพร มัธยมศกึษาปีท ี4 3 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31669 นาย พันธุ ์เลศิ ดวงสถาพร มัธยมศกึษาปีท ี4 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

31671 นาย ศักดนัินท์ นุชหอม มัธยมศกึษาปีท ี4 3 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

32621 เดก็ชาย วชริวทิย์ กา้นเเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี2 6 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

32946 นางสาว นันทติา ปันชู มัธยมศกึษาปีท ี5 10 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33028 เดก็ชาย กจิวพัิท อยูเ่ส็ง มัธยมศกึษาปีท ี1 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33033 เดก็ชาย บรพัิตร มากสวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย
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33061 เดก็หญงิ ศลษิา เพมิเพยีร มัธยมศกึษาปีท ี1 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33064 เดก็หญงิ สมุนรัตน์ แกว้ประทมุ มัธยมศกึษาปีท ี1 2 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33081 เดก็ชาย พรีะพงษ์ นาคพันธุ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33130 เดก็ชาย อรรถพล ทรงจอหอ มัธยมศกึษาปีท ี1 4 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33152 เดก็ชาย กติตพัิฒน์ เหยอืกเงนิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

33345 เดก็หญงิ ณปภาภัทร์ โพธศิรี มัธยมศกึษาปีท ี1 9 77.นักอเิล็กทรอนกิสน์อ้ย

30107 นาย กติตศัิกดิ อโนดาษ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30115 นาย วันชยั ดอกคํา มัธยมศกึษาปีท ี6 7 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30356 นาย อัครเดช อาษามัน มัธยมศกึษาปีท ี6 8 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30394 นางสาว จรีาภรณ์ ปรดีามนต์ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30743 นาย นายภรูนิท์ รุง่เรอืง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30780 นาย ณัฐวัฒน์ รัตนไพฑรูยพ์งศ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30785 นาย พรีว ิชญ ์ บญุ อนิทร ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30798 นางสาว ฑติฐติา จันทา มัธยมศกึษาปีท ี4 6 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

30800 นางสาว พรทพิย์ ฤทธกิระจา่ง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

31363 นาย พทิวสั มารจรญู มัธยมศกึษาปีท ี4 7 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

31370 นาย ศรัิตน์ พมิพแ์บบ มัธยมศกึษาปีท ี4 5 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

31481 นางสาว สทุธดิา สงิหวบิลูย์ มัธยมศกึษาปีท ี4 4 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

31638 นาย ศภุวชิญ์ สารพจน์ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32320 เดก็ชาย สริวชิญ์ กติตธิเนศวร มัธยมศกึษาปีท ี3 12 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32569 เดก็ชาย ณัฐพล ผลเสงยีมศักดิ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32610 เดก็ชาย ณพดล เทยีนงาม มัธยมศกึษาปีท ี2 6 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32783 เดก็ชาย พรีภัทร ทว้มลี มัธยมศกึษาปีท ี2 10 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32905 นาย อธภัิทร วัยวัฒน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

33159 เดก็ชาย นธพัฒน์ ตุน่หนวิ มัธยมศกึษาปีท ี1 5 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

33161 เดก็ชาย บรุศิร์ ทว้มสนุทร มัธยมศกึษาปีท ี1 5 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

33165 เดก็ชาย รัชกฤช สวนสอน มัธยมศกึษาปีท ี1 5 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

33293 เดก็ชาย ศวิวฒุิ คงคาชาติ มัธยมศกึษาปีท ี1 8 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

33301 เดก็หญงิ โขมพัสตร์ พาที มัธยมศกึษาปีท ี1 8 78.โครงงานคอมพวิเตอร์

32032 เดก็หญงิ ดวงฤทัย สายแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 79.ศลิปะการพับกระดาษ
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32037 เดก็หญงิ มณีรัตน์ คงศลิป์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32044 เดก็หญงิ อรภัทร นาคสขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32091 เดก็ชาย กรกฤต สามัคคภีริมย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32096 เดก็ชาย เกยีรตศัิกดิ ทองสขุ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32112 เดก็ชาย สริภพ จันทรอ์นันต์ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32210 เดก็หญงิ จริภัศดา ใจไทย มัธยมศกึษาปีท ี3 9 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32227 เดก็หญงิ อารดา อักสวง มัธยมศกึษาปีท ี3 9 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32491 เดก็ชาย นนินาท วัฒนกลุ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32496 เดก็ชาย พศวรี์ ดวงเจรญิศริิ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32497 เดก็ชาย พริยิะพงศ์ แกว้มว่ง มัธยมศกึษาปีท ี2 3 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33022 เดก็หญงิ วนัญญา ทองใบ มัธยมศกึษาปีท ี1 1 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33032 เดก็ชาย นันทพัิฒน์ จันนา มัธยมศกึษาปีท ี1 2 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33339 เดก็ชาย อภวัิฒน์ เกตสุมพงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33489 นางสาว ปัญญาพร บตุรแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี4 7 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33499 นางสาว กัญญารัตน์ กวนเวยีงกาง มัธยมศกึษาปีท ี4 8 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33518 นางสาว ศริรัิตน์ กลําพบตุร มัธยมศกึษาปีท ี4 8 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33562 เดก็หญงิ กรรณกิาร์ แซเ่ฮง มัธยมศกึษาปีท ี3 8 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33563 เดก็หญงิ ณัฐฐาพร แซเ่ฮง มัธยมศกึษาปีท ี3 8 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32101 เดก็ชาย ธรีวัฒน์ เมตตาธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 7 79.ศลิปะการพับกระดาษ

32147 เดก็ชาย ณัฐชนน หะมณี มัธยมศกึษาปีท ี3 8 79.ศลิปะการพับกระดาษ

33336 เดก็ชาย สริภัทร ชมุศริิ มัธยมศกึษาปีท ี1 9 79.ศลิปะการพับกระดาษ

3244 เดก็หญงิ สภัุทชพร สามเตยี มัธยมศกึษาปีท ี2 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

30035 นางสาว กฤษณา ยนิดี มัธยมศกึษาปีท ี6 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

30432 นางสาว ธนาภรณ์ นุ่มสารพัดนกึ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

30712 นางสาว เจตสภุา เถาวถ์าวร มัธยมศกึษาปีท ี5 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

30767 นางสาว วชริญาณ์ เลากลุรัตน์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32139 เดก็ชาย กติตคิณุ บญุเพอืน มัธยมศกึษาปีท ี4 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32159 เดก็ชาย สหรัฐ การณุวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32163 เดก็หญงิ จฑุามาศ นยิมเออื มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32164 เดก็หญงิ ชมพนุูท ทองนอ้ย มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้
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32165 เดก็หญงิ ชตุมิา เล็กศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32166 เดก็หญงิ ณัฐธดิา ฆอ้งโนนเเดง มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32167 เดก็หญงิ ณัฐธดิา ดาวหาญ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32169 เดก็หญงิ ปรัชญาภรณ์ แกรมาก มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32173 เดก็หญงิ พัชรา ยะลาทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 8 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32426 เดก็หญงิ กนกรัตน์ กตญั ู มัธยมศกึษาปีท ี2 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32432 เดก็หญงิ ชตุกิาญจน์ วศิษิฏเ์จรญิ มัธยมศกึษาปีท ี2 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32445 นาย อตภิา สะใบบาง มัธยมศกึษาปีท ี2 1 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32511 เดก็หญงิ บณุยานุช พลสงคราม มัธยมศกึษาปีท ี2 3 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32883 นางสาว กัญญา ณี ศรตีะปัญญะ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

32889 นาย ธนดล วงษ์นาค มัธยมศกึษาปีท ี5 4 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

33487 นางสาว จริาวรรณ เรอืงสา มัธยมศกึษาปีท ี4 7 8.ผลติภัณฑจ์ากผา้

30083 นางสาว ญาตาวี สวุรรณสมบรูณ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30104 นางสาว อสิราภรณ์ ดเีส็ง มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30196 นางสาว ชารณัีฏฐ์ โศภาพรพเิชฐ มัธยมศกึษาปีท ี5 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30266 นางสาว กนกพรรณ ชนิวงษ์ มัธยมศกึษาปีท ี6 8 80.ชา่งไฟฟ้า

30329 นางสาว วรรณภา ศรมีงคล มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30331 นางสาว ศริพิร เพ็ชระ มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30367 นางสาว ธัญวรรณ กสุลาศรัย มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30374 นางสาว พยิดา ศรป่ีาหวาย มัธยมศกึษาปีท ี6 7 80.ชา่งไฟฟ้า

30830 นาย รพพีงษ์ บัวนาค มัธยมศกึษาปีท ี5 9 80.ชา่งไฟฟ้า

30907 นาย ชลแดน พันธจติต์ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 80.ชา่งไฟฟ้า

30923 นาย อภศัิกดิ วรสขุ มัธยมศกึษาปีท ี5 9 80.ชา่งไฟฟ้า

30944 นางสาว สธุาทพิย์ สสุม มัธยมศกึษาปีท ี4 9 80.ชา่งไฟฟ้า

31163 นาย กษมา พนูเพมิสขุสมบัติ มัธยมศกึษาปีท ี4 1 80.ชา่งไฟฟ้า

31867 เดก็ชาย คณุชาติ ไพศาล มัธยมศกึษาปีท ี3 2 80.ชา่งไฟฟ้า

31868 เดก็ชาย จรัิฏฐช์านน ชนิสมบรูณ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 80.ชา่งไฟฟ้า

31869 เดก็ชาย ณรงคฤ์ทธิ ชมภพูาน มัธยมศกึษาปีท ี3 2 80.ชา่งไฟฟ้า

31878 เดก็ชาย อนิทชั พยัคฆเ์รอืง มัธยมศกึษาปีท ี3 2 80.ชา่งไฟฟ้า

32024 เดก็ชาย อภรัิกษ์ อมิอารมณ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 80.ชา่งไฟฟ้า
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32249 เดก็ชาย ศภุชยั ธงไทยศริิ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 80.ชา่งไฟฟ้า

32304 เดก็ชาย กฤษณะพงศ์ ราชโส มัธยมศกึษาปีท ี3 12 80.ชา่งไฟฟ้า

32309 เดก็ชาย ชษิณุพงศ์ ชาตทิอง มัธยมศกึษาปีท ี3 12 80.ชา่งไฟฟ้า

32311 เดก็ชาย ตวงวทิย์ พงึปาน มัธยมศกึษาปีท ี3 12 80.ชา่งไฟฟ้า

32656 เดก็ชาย ธรีภัท ร ์ ตระกลู เอยีม ศริ ิ มัธยมศกึษาปีท ี2 7 80.ชา่งไฟฟ้า

33290 เดก็ชาย ยธุี เออืดี มัธยมศกึษาปีท ี1 8 80.ชา่งไฟฟ้า

30211 นาย วสันต์ ทองทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี6 4 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30418 นาย ธนะสทิธิ แสงนาค มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30571 นางสาว กัลยกร แสงประทปี มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30620 นางสาว ขนษิฐา ทว้มสนุทร มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30622 นางสาว ฐติมิา ทองชนั มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30685 นางสาว อภลิดา กลจังหรดี มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30736 นาย ธรีปภัสช์ บัวเล็ก มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30740 เดก็ชาย พงศป์ณต อนิทชติ มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30931 นางสาว ณัชชา ทรัพยวั์ฒนกลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

30945 นางสาว อัญชลฏิา แกว้คงคา มัธยมศกึษาปีท ี5 5 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

31014 นาย ณัฐชนน พวงภู่ มัธยมศกึษาปีท ี4 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

31022 นาย ภรูทัิต ป่าโสม มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

31036 นางสาว พชรภรณ์ ดอกบัว มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

31039 นางสาว มนัสวรรณ สรุกจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 5 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32402 นาย ชนทัต จันทรานนท์ มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32955 นางสาว ชลลดา ตันตพิสิฐิกลุ มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32957 นางสาว ธภัทรพร ศรจีรัส มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32958 นางสาว บัณฑติา ประดษิฐ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32959 นางสาว ปิยภัสส์ เอกอนันตพ์ร มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32960 นางสาว นส.ปณุยวรี์ ทนินา มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32961 นาย ตณิณ์ตวิฒุิ เย็นเพชร มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

32987 นางสาว ณัฐธดิา คงออ่น มัธยมศกึษาปีท ี5 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

33138 เดก็หญงิ นฤมล บตุรศรี มัธยมศกึษาปีท ี1 4 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย

33436 เดก็ชาย จรัิฏฐ์ อนันตเ์สาวภาคย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 12 81.ตวิเขม้เคม ีม.ปลาย
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30692 นาย จริะเดช เทยีนธวชั มัธยมศกึษาปีท ี5 4 82.จรวดขวดนํา

30835 นาย ศภุวชิญ์ นักสอน มัธยมศกึษาปีท ี4 8 82.จรวดขวดนํา

30950 นาย ชนิภัค ทองอนิทร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 82.จรวดขวดนํา

30995 นาย มวกร ไกรรักษ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 4 82.จรวดขวดนํา

32003 เดก็ชาย เขมปณัธ สมัครชว่ย มัธยมศกึษาปีท ี3 5 82.จรวดขวดนํา

32004 เดก็ชาย จริาวัตร จวนเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี3 5 82.จรวดขวดนํา

32105 เดก็ชาย บลุากร อนิวงัตมู มัธยมศกึษาปีท ี3 7 82.จรวดขวดนํา

32232 เดก็ชาย ณัฐ ถริวัฒนภ์วูดล มัธยมศกึษาปีท ี3 10 82.จรวดขวดนํา

32238 เดก็ชาย ธนภัทร กันนกิา มัธยมศกึษาปีท ี3 10 82.จรวดขวดนํา

32500 เดก็ชาย ศภุณัฏฐ์ สํารวจ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 82.จรวดขวดนํา

32532 เดก็ชาย บัณฑติย์ สจุรติ มัธยมศกึษาปีท ี2 4 82.จรวดขวดนํา

32572 เดก็ชาย ประคลัภ์ เรอืงเดช มัธยมศกึษาปีท ี2 5 82.จรวดขวดนํา

32691 เดก็ชาย เฉลมิวฒุิ นงพยักฆ์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32692 เดก็ชาย ชนนิทรธ์ร ธนเสถยีร มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32693 เดก็ชาย ชาญณรงค์ โหยหวล มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32698 เดก็ชาย พรีพัฒน์ พงษ์จํานงค์ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32699 เดก็ชาย ภรูเิชษฐ์ ยงยทุธ มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32704 เดก็ชาย อัครพล เครอืละมา้ย มัธยมศกึษาปีท ี2 8 82.จรวดขวดนํา

32911 นางสาว ณัฏฐณชิา นุย้ปลี มัธยมศกึษาปีท ี4 8 82.จรวดขวดนํา

32938 นางสาว สธุดิา คํามี มัธยมศกึษาปีท ี5 9 82.จรวดขวดนํา

33086 เดก็ชาย ศริวิฒุ ิ สวา่งเเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 82.จรวดขวดนํา

33194 เดก็ชาย กฤษกร พงึทรัพย์ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 82.จรวดขวดนํา

33204 เดก็ชาย ภพธรรม สขุประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี1 6 82.จรวดขวดนํา

33237 เดก็ชาย ฐานันดร พฒุตาล มัธยมศกึษาปีท ี1 7 82.จรวดขวดนํา

29411 นางสาว พธุติา พันธุเ์กตุ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29924 นาย ชเินศร์ กนกวรรณากร มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29938 นางสาว กฤษณา หน่อทอง มัธยมศกึษาปีท ี6 5 83.มมุฟิสกิส์

29945 นางสาว ณัฐชยา ตันสนิ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29947 นางสาว ธนัชพร อนิลเุพท มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29950 นางสาว นภสร ขาวแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 83.มมุฟิสกิส์
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29954 นางสาว ประภาวดี พลอยแกว้ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29955 นางสาว พชิชาพร พวงประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 83.มมุฟิสกิส์

29958 นางสาว เมธาฎา แยม้ศรี มัธยมศกึษาปีท ี6 5 83.มมุฟิสกิส์

29961 นางสาว วรลักษณ์ ศรชีาญ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

29963 นางสาว สกุัญญา ทองดี มัธยมศกึษาปีท ี6 2 83.มมุฟิสกิส์

29984 นางสาว ชลธชิา พลูประเสรฐิ มัธยมศกึษาปีท ี6 2 83.มมุฟิสกิส์

30006 นางสาว สชุาดา ตรเีนตร์ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

30402 นางสาว เปมกิา บญุยะสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

30403 นางสาว พชรพร ภูพ่านชิ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 83.มมุฟิสกิส์

30436 นางสาว พมิพพ์สิทุธิ ศรสีรุะ มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

30437 นางสาว รนิรดา ตันเดยีว มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

30438 นางสาว วรกานต์ นอ้ยมี มัธยมศกึษาปีท ี6 1 83.มมุฟิสกิส์

31839 เดก็หญงิ กรวรรณ ใจยงค์ มัธยมศกึษาปีท ี3 1 83.มมุฟิสกิส์

33074 เดก็ชาย ณัฐภัทร สนิไชย มัธยมศกึษาปีท ี1 3 83.มมุฟิสกิส์

33084 เดก็ชาย ศักยศ์รณ์ คลา้ยคลงึ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 83.มมุฟิสกิส์

29988 นางสาว ปฐมาวดี จติตนันทากลู มัธยมศกึษาปีท ี6 3 84.โครงงานคณติศาสตร์

30127 นางสาว ขวญัฤทัย ศรทีอง มัธยมศกึษาปีท ี6 3 84.โครงงานคณติศาสตร์

32488 เดก็ชาย จตพุล สทุธศัินสนยี์ มัธยมศกึษาปีท ี2 3 84.โครงงานคณติศาสตร์

32710 เดก็หญงิ ชมพนุูช ทองอรา่มเรอืง มัธยมศกึษาปีท ี2 8 84.โครงงานคณติศาสตร์

32712 เดก็หญงิ ญาณภัทร พมิพาลัย มัธยมศกึษาปีท ี2 8 84.โครงงานคณติศาสตร์

32724 เดก็หญงิ วยิดา โพธแิดน มัธยมศกึษาปีท ี2 8 84.โครงงานคณติศาสตร์

32725 เดก็หญงิ สธุาสนิี โงว้ไพศาล มัธยมศกึษาปีท ี2 8 84.โครงงานคณติศาสตร์

33374 เดก็ชาย ธรีพัฒน์ ตอโมกข์ มัธยมศกึษาปีท ี1 10 84.โครงงานคณติศาสตร์

33406 เดก็ชาย ณัฐภัทร มงัเจรญิ มัธยมศกึษาปีท ี1 11 84.โครงงานคณติศาสตร์

33566 เดก็ชาย ณัฐพัฒน์ อมิสนิ มัธยมศกึษาปีท ี3 7 84.โครงงานคณติศาสตร์

33567 เดก็ชาย พงศพัศ ละมัยเกศ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 84.โครงงานคณติศาสตร์

33568 เดก็ชาย วฒุกิร นาวัลย์ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 84.โครงงานคณติศาสตร์

30319 นางสาว ณัฐธนิี พทุธสัย มัธยมศกึษาปีท ี6 3 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30369 นางสาว นรศิรา นุชแดง มัธยมศกึษาปีท ี6 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30375 นางสาว ยพุาพร มลีายงาม มัธยมศกึษาปีท ี6 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ



เลขประจําตวั นร. คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ ชนั หอ้ง ชอืชมุนุมทลีง
30573 นางสาว จรัิชญา มลูกระแสร์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30631 นางสาว นัญนภัษรน์ ชโูชตธินะสทิธิ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30655 นาย ภสูทิธิ กันปวน มัธยมศกึษาปีท ี5 3 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30761 เดก็หญงิ พัชราพร นุชแดง มัธยมศกึษาปีท ี5 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30766 นางสาว รนิลดา แสนบญุศริิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30822 นาย ธนวัฒน์ ปินเเกว้ มัธยมศกึษาปีท ี5 8 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30851 เดก็หญงิ ภัครวดี โสภาพนิจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30853 นางสาว ลักษมี ตว่นเครอื มัธยมศกึษาปีท ี5 9 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30972 นางสาว ณัฐวรา ตระกลูวรปัญญา มัธยมศกึษาปีท ี5 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30976 นางสาว ผกามาศ พลรักษา มัธยมศกึษาปีท ี5 6 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

31212 นาย จริสนิ อําภนิ มัธยมศกึษาปีท ี4 3 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

31222 นาย ศภุกร เปรมศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 3 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

31515 นางสาว กฤตยิา เพยีสนุีย มัธยมศกึษาปีท ี4 5 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

31670 นาย พรีภัทร บญุโทแสง มัธยมศกึษาปีท ี4 1 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32011 เดก็ชาย มงคล สงวนเนตร มัธยมศกึษาปีท ี3 5 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32014 เดก็ชาย รัชพล ทา่สวา่ง มัธยมศกึษาปีท ี3 5 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32218 เดก็หญงิ ภาพวาด คังคายะ มัธยมศกึษาปีท ี3 9 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32228 เดก็หญงิ เเฮนนา ฮอด มัธยมศกึษาปีท ี3 9 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32269 เดก็หญงิ สวติตา บนุนาค มัธยมศกึษาปีท ี3 10 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32531 เดก็ชาย นฤบดี มากยก มัธยมศกึษาปีท ี2 4 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32535 เดก็ชาย วธินกร สเีรอืง มัธยมศกึษาปีท ี2 4 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

32539 เดก็ชาย อนวัุฒศ์ วงษ์จันนา มัธยมศกึษาปีท ี2 4 85.รักษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถนิ

30382 นาย ณัฐชยา เตยีวสมบรูณ์กจิ มัธยมศกึษาปีท ี6 5 9.STEAM Education

30562 นาย พักตภ์มู ิ จรีประภาพันธ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

30567 นาย ศภุกร สขุสวัสดิ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

30585 นางสาว ภัทรพรรณ อัฑฒพงศ์ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

30593 นางสาว วรางคณา หวังสขุ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

30594 นางสาว ศริเิพชร หรัิญชาติ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

30715 นางสาว ชลธาร กลนิหอม มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

31025 นางสาว กงิกมล มธัีญญากร มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education
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31031 นางสาว ธนพร ขวญัสขุ มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

31037 นางสาว พัลลภา สเีขยีว มัธยมศกึษาปีท ี5 1 9.STEAM Education

31038 นางสาว ภัทราพร บํารงุกจิ มัธยมศกึษาปีท ี5 2 9.STEAM Education

31492 นาย ปัญจพล เกตชูยัศรี มัธยมศกึษาปีท ี4 7 9.STEAM Education

31887 เดก็หญงิ ธนภรณ์ รักมติร มัธยมศกึษาปีท ี3 2 9.STEAM Education

31893 เดก็หญงิ เบนติา ตรสีวุรรณ มัธยมศกึษาปีท ี3 2 9.STEAM Education

32245 เดก็ชาย ภาสล เฉลมิวริยิะ มัธยมศกึษาปีท ี3 10 9.STEAM Education

32287 เดก็หญงิ ทราวดี แสงทอง มัธยมศกึษาปีท ี3 11 9.STEAM Education

32295 เดก็หญงิ ปารชิาติ รม่โพธทิอง มัธยมศกึษาปีท ี3 11 9.STEAM Education

32317 เดก็ชาย ภสูทิธิ พงึธรรม มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32325 เดก็หญงิ ณัฐนันทพ์ร โชคอภนัินทธ์นา มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32329 เดก็หญงิ ฉัณทพชิกานต์ สวุรรณบรูณ์ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32331 เดก็หญงิ อณมิา รัตนมนูจติ มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32333 เดก็หญงิ อสิรยิา องิอดุมนุกลู มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32334 เดก็หญงิ เอกกมล ชชีะวา มัธยมศกึษาปีท ี3 12 9.STEAM Education

32590 เดก็หญงิ ด.ญ ปารวี แกว้ประดษิฐ มัธยมศกึษาปีท ี2 5 9.STEAM Education

32592 เดก็หญงิ ปาลกิา จันนา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 9.STEAM Education

32593 เดก็หญงิ ด.ญ ปิยะนันท์ เอกอนันตพ์ร มัธยมศกึษาปีท ี2 5 9.STEAM Education

32981 เดก็หญงิ ด.ญ. พรวลัย ศรลีาคํา มัธยมศกึษาปีท ี2 5 9.STEAM Education

33087 เดก็ชาย อรรถพล หลวงจา๋ มัธยมศกึษาปีท ี1 3 9.STEAM Education

33162 เดก็ชาย ภัทรมงคล จนิดามรกต มัธยมศกึษาปีท ี1 5 9.STEAM Education


