
ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1600101989361 เด็กหญิง กชพร ปราบปัญจา
2 1609900795582 เด็กหญิง อจิรวดี บุญช่วย
3 1609900746476 เด็กหญิง จันทพร เจริญข า
4 1609900744139 เด็กหญิง เมธาพร ร้ิวทอง
5 1609900747600 เด็กหญิง ไผ่หลิว เกิดปาน
6 1609900774780 เด็กหญิง ดากานดา สถาพร
7 1600101988187 เด็กหญิง ภัสสร ผายภักดี
8 1103704060311 เด็กชาย ภูมิภัทร เกตุสวัสด์ิ
9 1609900777592 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ทัศนิตย์
10 1609900765136 เด็กหญิง พญา รติลาภหิรัญ
11 1110201302109 เด็กหญิง วัลยา แสงบุญส่ง
12 1609900759055 เด็กชาย เจษฎา แสงสุข
13 1609900765870 เด็กหญิง กาญจนณัฐ สุ่นน่ิม
14 1104200507452 เด็กชาย กิตติกร ไทรทอง
15 1609900760177 เด็กหญิง ปาลิตา ไผ่ชู
16 1609900782707 เด็กชาย ไชยภัทร กันภัย
17 1600101987555 เด็กหญิง สุภาวดี เงินบ ารุง
18 1102500047811 เด็กหญิง อุมาพร สายสว่าง
19 1609900762013 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ท้วมน่ิม
20 1609900789078 เด็กหญิง กิตติมา จิตวิจารณ์
21 1609000020061 เด็กหญิง รุ่งทิวา เรืองโพธ์ิ
22 1600101981883 เด็กหญิง ศศิกานต์ ต่างเกตุ
23 1600102002137 เด็กหญิง ญาณิศา สิงห์คา
24 1609900785307 เด็กหญิง วัชรินทร์ ภู่เทศ
25 1609900754479 เด็กหญิง ขวัญสุดา สุขสมบัติ
26 1609900752611 เด็กชาย ศิรเทพ ประสิทธ์ิเขตกิจ
27 1309903307255 เด็กหญิง ชุรีพร สุขชาติ
28 1609900709538 เด็กชาย พลกฤต น่ิมพงษ์
29 1609900771845 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ชาวบ้านคอย
30 1609900761297 เด็กหญิง กมลวรรณ ถันเฝ้า
31 1609900749688 เด็กหญิง ลลิตา สุระดม
32 1619900489473 เด็กหญิง มิลตรา ประเสริฐน้อย
33 1609900787491 เด็กหญิง อภิวิภาวดี เพ็ง
34 1110201315839 เด็กชาย ปภังกร อ่อนน้อม
35 1609900020321 เด็กชาย สิรภพ แก้ววิเชียร
36 1609900750228 เด็กชาย ปิยวัชน์ แสนบุญมา
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1609900748274 เด็กหญิง ปภาดา พนมเวสน์
2 1609900769328 เด็กหญิง กชกร ยะปะมัย
3 1609900753065 เด็กหญิง ภัคจิรา พ่วงบรรทัย
4 1609900759349 เด็กหญิง อักษราภัค มาตุจรัส
5 1110201320735 เด็กชาย เมฆินทร์ คชโคตร
6 1609900767848 เด็กชาย ปราโมทย์ โมกขศักด์ิ
7 1609900041901 เด็กหญิง มัลลิกา ไกรศรี
8 1609900749793 เด็กหญิง ธนัชภรณ์ ปันเมนท์
9 1189900425798 เด็กชาย ปรวัฒน์ ชัยยัง
10 1102170055751 เด็กหญิง รุ้งตะวัน ไพรเผือก
11 1100703754332 เด็กชาย สัญชัช ศรีสุขใส
12 1600200119730 เด็กหญิง บัณฑิตา อินทรอาษา
13 1609900782774 เด็กหญิง ชนิสรา โมราสุข
14 1609900755939 เด็กชาย ภูริณัฐ บัวรอด(โควตา)
15 1609900786419 เด็กชาย สุทธิภัทร นาเวช
16 1609900718600 เด็กชาย ปรินยวัฒน์ ป้ันนาค
17 1609900781867 เด็กหญิง กรกนก ผิวผ่อง
18 1609000020011 เด็กชาย อนุสิทธ์ิ จูอ้ี
19 1429900579610 เด็กหญิง ทัศน์ฐวรรณ นินจันทร์
20 1738700051251 เด็กชาย ภูเบส บุญน่วม
21 1608700035842 เด็กหญิง วรรณศรี ชิดรัมย์
22 1141400099533 เด็กหญิง วันวิสาข์ สูงเนิน
23 1600501263970 เด็กหญิง วิภาวิณี อนุยูร
24 1609900747260 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ พวงทอง
25 1669800368020 เด็กหญิง นิศาชล ค าชอบ
26 1139900493394 เด็กหญิง จีรภา ไหลลิน
27 1609900779251 เด็กหญิง จินตวรรณ ไกรนิตย์
28 1609900751151 เด็กหญิง อริษา อยู่สุข
29 1102003764451 เด็กชาย ก้องภพ โสมแผ้ว
30 1609900757923 เด็กชาย ธนกร เมณฑ์กูล
31 1600990077392 เด็กหญิง ปรีญา ภักดีกลาง
32 1609900778726 เด็กชาย อนุวัติ พรมคล้าย
33 1101801445432 เด็กชาย สิทธิโชค พรหมเพียร
34 1609900751470 เด็กหญิง สุกัญญา พานอินทร์
35 1600501263295 เด็กชาย ภูชิช มาสง่า
36 1609900765039 เด็กหญิง เมทนี หิริโอ
37 1609900769298 เด็กชาย วีรภัทร จันทร์วิถี
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1609000020711 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เรือนเย็น
2 1609900750198 เด็กหญิง ปรียานุช ขุนอาจ
3 1609900761467 เด็กชาย สิทธิกร ไพรสิงห์
4 1609900751551 เด็กชาย นันทวัฒน์ เกิดเมฆ
5 1600101995043 เด็กหญิง ชนิกานต์ วิเก็ง
6 1609900785960 เด็กหญิง สิริวรรณ บุญเหนีย
7 1209000207769 เด็กชาย คฑาวุธ เพ็ชรร่ืน
8 1609900741075 เด็กหญิง สุรภา รุ่งเรืองเกษตร
9 1600101992061 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ชูเฉลิม
10 1609900782391 เด็กหญิง ธมกร มหาโพธ์ิ
11 1601101402825 เด็กหญิง อภิญญา มายืน
12 1600102001441 เด็กหญิง สายธาร ย้ิมย่อง
13 1199901085125 เด็กหญิง แพรวา เนตรปรีชา
14 1609900749173 เด็กชาย ปกป้อง วงษ์เพิก
15 1600101997291 เด็กหญิง บัณฑิตา จุฑาเทพ
16 1600101997828 เด็กหญิง มนัชญา ว่างเว้น
17 1609900752280 เด็กหญิง นิพาดา สังขดิษฐ์
18 1609900752859 เด็กหญิง ณัฐสุดา เหลืออ่อน
19 1609000020851 เด็กหญิง จิรภิญญา ทัดนุ่ม
20 1102003715204 เด็กชาย พีรณัฐ เอ่ียมวรรณ
21 1600501262582 เด็กชาย ภัทรพล อ่อนน้อย
22 1219901072448 เด็กชาย กิตติพงศ์ บุญเกษม
23 1609900727609 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฉวีไทย
24 1609000020720 เด็กหญิง เปมิกา บ าเพ็ญ
25 1609000020622 เด็กหญิง ภูษณิศา คงกล่ันดี
26 1669800368011 เด็กหญิง นิชา ค าชอบ
27 1600501262540 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญบ ารุง
28 1629900741865 เด็กหญิง จิรัญญา จุมพล
29 1659902334035 เด็กชาย พงศกร ชูชีพ
30 1609900811871 เด็กหญิง ณัฐสิมา ไกรรักษ์
31 1609900776430 เด็กหญิง จิราภรณ์ วงศ์รอด
32 1609900765926 เด็กหญิง ก่ิงกาญจน์ นาคกะเสน
33 1609900754886 เด็กหญิง นภสร กองแพง
34 1609900765942 เด็กหญิง รังสิมันต์ ศรีรัตนะ
35 1160101891447 เด็กชาย พงศ์ภีระ สินสุวรรณ์
36 1609900758661 เด็กหญิง สุดาทิพย์ ค าสิทธ์ิ
37 1600501261829 เด็กหญิง มนัสนันท์ จ าปาจันทร์
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1103400080419 เด็กหญิง สุดาทิพย์ เสืออุดม
2 1609000020177 เด็กหญิง ธีริศรา เจริญพร
3 1609900768755 เด็กชาย พาณุพงศ์ ไม้งาม
4 1609900786982 เด็กหญิง วศินี ค าสมัย
5 1609000020282 เด็กชาย สุวรรณภูมิ บริบูรณ์
6 1629400029821 เด็กหญิง ชลธิชา ทับทิมเทศ
7 1609900745275 เด็กหญิง ยวิษฐา ผาสุขขี
8 1609900758806 เด็กหญิง สุพรรษา พันธุจบสิงห์
9 1100201840356 เด็กชาย สรวิศ คงแสนค า
10 1609900749882 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ก้อนทอง
11 1609900760819 เด็กชาย สิทธิพงศ์ ถันเฝ้า
12 1600101999391 เด็กชาย ชนินทร์ เบ้าเงิน
13 1139700056764 เด็กหญิง นิสากร เชยจันทร์
14 1609900787016 เด็กหญิง ณัฐธิดา เกตุส าโรง
15 1104200486315 เด็กชาย พงศธร อุดรศรี
16 1609900755262 เด็กหญิง ไหมทอง คามไธสง
17 1600101995892 เด็กหญิง กรกมล สิงห์ลอ
18 1609900728346 เด็กชาย ภากรพงศ์ เบ้ียจรัส
19 1139600333278 เด็กหญิง พิชญากร แดงเล็ก
20 1139600345284 เด็กหญิง สลิลทิพย์ พันธ์ุพุ่ม
21 1749700126104 เด็กหญิง นารีรัตน์ บัวเรือง
22 1609900785951 เด็กหญิง พลอยนภา นิลวิจิตร
23 1600101988616 เด็กหญิง เพชรลดา ป้องป้อม
24 1609900755971 เด็กชาย วิทวัส โชคทวีพาณิชย์
25 1609900764709 เด็กหญิง วรดา วงค์เปียง
26 1600501260911 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฉวีทอง
27 1609900760509 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีวิราช
28 1468300045079 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แซ่พ่าน
29 1600101989400 เด็กหญิง นุจรินทร์ สะทองแดง
30 1600101998298 เด็กชาย ตะวัน สุขเมฆ
31 1609900762862 เด็กหญิง อริสา จินดา
32 1609900754762 เด็กหญิง สุดารัตน์ เทียนหวาน
33 1959900981189 เด็กหญิง ชลธิชา วิริยะอัตถาวร
34 1129901942885 เด็กหญิง เมธาวี กิตติประสพสุข
35 1600101995981 เด็กหญิง รุจิราลักษณ์ ลีลักษณ์
36 1609900744597 เด็กชาย รพีภัทร ฤกษ์เวรี
37 1609900788756 เด็กหญิง ณัฐธิดา ปานกรด
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1339200051184 เด็กหญิง พณิชา นาคชัย
2 1609900774208 เด็กหญิง สิราวรรณ ศรีบรรเทา
3 1600101991692 เด็กชาย ตรัยคุณ เฉวียงวาท
4 1609900748410 เด็กหญิง พลอยชมพู อยู่ศรี
5 1609900779480 เด็กหญิง กรนันท์ การเร็ว
6 1129901915331 เด็กหญิง ณัฐภัทร อมรพิศาล
7 1601101407045 เด็กชาย พลวัต เข็มทอง
8 1609900770601 เด็กหญิง พฤกษา วงษ์วินิจสร
9 1609900768453 เด็กหญิง ฟ้าใส วัชชวงษ์
10 1609900749840 เด็กหญิง ศิริเบญจพร แสงสุรีย์
11 1609900775824 เด็กหญิง ปวีณา ศรีภูธร
12 1609900757401 เด็กหญิง อรญา กล่ินหอม
13 1609900772841 เด็กหญิง พชพร สุขส าราญ
14 1609900739062 เด็กชาย มนัญชัย มังกร
15 1600501261616 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ป้ันบุญ
16 1609900754410 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บัวเทศ
17 1609900740711 เด็กชาย ปฐวี เกิดทอง
18 1609900747022 เด็กชาย อาทิตย์ สินทร
19 1609900751186 เด็กหญิง สมฤดี เทียนศิริ
20 ,0060991017072 เด็กหญิง เม่ียตัง
21 1609900773473 เด็กชาย ศรราม เทพรักษ์
22 1629400033705 เด็กชาย ภาณุพงค์ คุ้มม่วง
23 1449900817243 เด็กหญิง อาจารี จันทร์ชุ่ม
24 1609900773350 เด็กหญิง กันธิชา มังกร
25 1609900763958 เด็กหญิง พิชชาพร ศาตรสุโข
26 1609900773741 เด็กชาย กัณฑ์อเนก กองแก้ว
27 1609900738473 เด็กชาย คุณานนต์ มงคลอิทธิเวช
28 1609900789086 เด็กหญิง อรทัย สุ่มประดิษฐ์
29 1609900742519 เด็กชาย ขจรวิทย์ คนหม่ัน
30 1209501193108 เด็กชาย อนุพงษ์ แหวนเพชร
31 1103100863493 เด็กชาย สหรัฐ เพ็ชรนะ
32 1609900775484 เด็กชาย พงศกร ลออลักษณ์
33 1609900771489 เด็กชาย คมกริช สังขะหะ
34 1179900473245 เด็กชาย ณัฏฐ์ ปิยโชติ
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1 1600102004172 เด็กชาย รัชชานนท์ อ่อนศรี
2 1609900765853 เด็กหญิง ฐิติกานต์ รอดสม
3 1139900484212 เด็กหญิง เปรมฤดี จ าปาศรี
4 1609900761793 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ คูหาทอง
5 2600501025155 เด็กหญิง สิรีธร แย้มประเสริฐ
6 1198100025450 เด็กหญิง วัชรีพร ช้างสุวรรณ์
7 1609900780615 เด็กหญิง ภัทรธิดา ปานหว่าง
8 1149900899374 เด็กชาย ฐิรวัฒน์ ศรีเดช
9 1110301426063 เด็กหญิง อรัญญา สว่างแสง
10 1609900727552 เด็กชาย ไพโรจน์ พัฒนสร
11 1609900771446 เด็กชาย ภูวดล คล้ายกร
12 1609900756641 เด็กชาย ฐาปกรณ์ บุญยอ
13 1609900780313 เด็กหญิง โชติกา บัวช่ืน
14 1609900775905 เด็กหญิง วาสนา แดงคิว
15 1600101990602 เด็กชาย ธีรภัทร์ ขันเงิน
16 1609900772485 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธุหงษ์
17 1520101178089 เด็กชาย วชิรวิทย์ ธนาศุภากร
18 1759900480904 เด็กหญิง ปูรดา ธนัตถ์นันทิพัฒน์
19 1609900742403 เด็กชาย จีรศักด์ิ มีจอ
20 1609900773457 เด็กหญิง วรรณวิภา ทิพย์กระโทก
21 1600501263864 เด็กชาย อนุชิต ชาตะรูป
22 1609900758351 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยอดรัตน์
23 1601101412596 เด็กชาย วรรธนะ บุบผา
24 1609900750007 เด็กหญิง ลดาวัลย์ กร่ันแย้ม
25 1609900744881 เด็กหญิง บุษกร เครือพินธ์ุ
26 1609900780674 เด็กชาย นักรบ อยู่สนิท
27 1141201239262 เด็กหญิง ปรีญารัตน์ สุธรรม
28 1749901073903 เด็กชาย พัดยศ ไกรกิจราษฎร์
29 1600501261365 เด็กชาย รพีภัทร ปัทมาลี
30 1609900800861 เด็กชาย ธนพงษ์ สิงห์วี
31 1102300117085 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ศิลป์วิจารณ์
32 1609000020673 เด็กชาย ธนภัทร ผูกจันทร์
33 1629900741318 เด็กชาย พิสิษฐ์ พลีสัตย์
34 1609900765331 เด็กชาย โชติกูล โพธ์ิสอาด
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1600300127394 เด็กชาย ธนวุฒ เด่นดวง
2 1609000020002 เด็กหญิง นภิสา เกิดนวล
3 1609900742063 เด็กหญิง อาณิชญา มหารส
4 1600101988179 เด็กหญิง คีตภัทร ฉัตรโพธ์ิ
5 1609900764997 เด็กชาย จตุพร ไหมน่วม
6 1709901629880 เด็กชาย สิทธินนท์ พ่ึงเครือ
7 1600101991706 เด็กชาย รวีวัฒน์ ไหมทอง
8 1609900770067 เด็กหญิง เบญจพร สุขประสงค์
9 1609900776243 เด็กชาย นราธิป ชมประเสริฐ
10 1139600371102 เด็กชาย ศิรภัทร บุญเรือง
11 1609900729768 เด็กหญิง ณัฐวรรณ จันทร์แรม
12 1609900757966 เด็กชาย ชรินทร โสภณดิลก
13 1609900786265 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ ส าเภาน้อย
14 1609900773945 เด็กหญิง มาลีรัตน์ อุบลไพร
15 1160101918965 เด็กชาย ธีรศักด์ิ เซียรัมย์
16 1609900776308 เด็กหญิง ณัฐวดี บัวรอด
17 1600101988675 เด็กหญิง นรินธร ชูแสง
18 1609000019802 เด็กหญิง ธนิดา หมู่อ าพันธ์
19 1609900754321 เด็กชาย อภิเดช พระอยู่ลม
20 1609900749319 เด็กหญิง สุพัตรา บุตรศรี
21 1609900759632 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กล่ าน้อย
22 1849300053281 เด็กหญิง พฤกษา ดิษสาคร
23 1609900750473 เด็กชาย ศิลา ป้ันหุ่น
24 1609900756056 เด็กชาย ปรัชญา รัตนธรรม
25 1609900763460 เด็กชาย พิสิฐ ฤทธ์ิบ ารุง
26 1600101994705 เด็กชาย ธนวัฒน์ รักบุญ
27 1609900754215 เด็กชาย พิสุทธ์ิ พูลประสาท
28 1103100911803 เด็กหญิง ศศิกานต์ ดิษสาคร
29 1609900780445 เด็กชาย ธีรพงษ์ พูลเกล้ียง
30 1609900773562 เด็กหญิง จินดารัตน์ จันทร์แสง
31 1600101995825 เด็กชาย ธีรนันท์ สาสนะ
32 1609900744911 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เกษสาคร
33 1609900768216 เด็กชาย อัศวิน บวรเจริญ
34 1609900751046 เด็กชาย สุกิจจณัฐ ชุมชัยภูมิ
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1609900758466 เด็กชาย พงศกร มากคุณ
2 1609900760592 เด็กหญิง วัชรี โกศล
3 1609900724987 เด็กหญิง ศุภิสรา สุขสมบัติ
4 1609900753804 เด็กชาย ปรเมศวร์ เสาศิลา
5 1149900914071 เด็กหญิง ณัฐฐพร นิมสุวรรณ์
6 1609900767368 เด็กหญิง สุพัตรา พรมานะ
7 1609000020592 เด็กหญิง พีรดา แม้นพ่วง
8 1609900764636 เด็กหญิง สุพรรษา ป่ินทิพย์
9 1103800023633 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ ฉัตรโพธ์ิ
10 1104200476328 เด็กชาย ธัญชนก ชะมังชัย
11 1199600407808 เด็กชาย นวภัทร ย้ิมละมัย
12 1600101999642 เด็กหญิง สิริภัทร สอาดอิน
13 1139700056772 เด็กหญิง นิศาชล เชยจันทร์
14 1601101413703 เด็กหญิง ปวิตรา โสภณศักด์ิ
15 1609900748606 เด็กชาย วีรภัทร ทับทิมเล็ก
16 1103300230311 เด็กหญิง อรพรรณ พิมพ์ดีวัฒนา
17 1609900766884 เด็กชาย พลวรรธน์ เส็งหนองแบน
18 1600501263538 เด็กหญิง กมลรัตน์ แก้วอ่อน
19 1600501263112 เด็กหญิง อภิชญา สกุลวงค์
20 1738700050956 เด็กหญิง อาริษา ธรรมานุสรณ์
21 2120301027027 เด็กหญิง พิมลวรรณ อินทร์เมือง
22 1609900770091 เด็กชาย ชยานันต์ รักแก้ว
23 1419902340908 เด็กชาย กมลชัย พันอ้น
24 1609900790131 เด็กชาย วิรัตน์ ไร่นุ่น
25 1609900745739 เด็กชาย พิชชา บรรลือ
26 1609900780135 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ แสงดิษฐ
27 1609900749092 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระแสโสม
28 1609900728842 เด็กชาย สุภัทร เจริญข า
29 1609900761386 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ สมบุญโภชน์
30 1609900743272 เด็กชาย ศุภกร สารีพุฒ
31 1609900744007 เด็กชาย ธนิต วงษ์มหาดไทย
32 1609900784432 เด็กชาย ธีรวิทย์ สิงห์วี
33 1609900740567 เด็กชาย นพดล ขุนณรงค์
34 1139900459170 เด็กชาย ณัฎฐกิตต์ิ เถ่ือนยัง
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1104300859938 เด็กหญิง มลฤดี พุ่มเกิด
2 1609900769778 เด็กชาย พิสิฐชัย สุขขวัญ
3 1601101408513 เด็กชาย สิทธิพงศ์ โพธิมงคล
4 1609900780127 เด็กชาย ภควัต ภูษาทอง
5 1529902282311 เด็กชาย วุฒิพร ก าเหนิด
6 1609900744945 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พวงปรึก
7 1609900781786 เด็กชาย ปรินทร ป้ันนาค
8 1600101990769 เด็กหญิง นันทิชา แตงนวลจันทร์
9 1609900778025 เด็กชาย นิภัทร์ บุญสูง
10 1609900744953 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พวงปรึก
11 1209000207602 เด็กหญิง ณัฐนันท์ แก้วถึง
12 1104200497155 เด็กหญิง ชฎารัฐ สุวรรณบาง
13 1609900758521 เด็กหญิง อาริสา เหล่าลุมพุก
14 1609900782804 เด็กหญิง ชญาภา ผู้วิเศษ
15 1600300128137 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ศรีอยู่รอด
16 1609000020843 เด็กชาย ยุทธนาวี ล ามะหิต
17 1609900745402 เด็กหญิง กัญญารัตน์ คีรีวรรณ
18 1609900729717 เด็กชาย อภินันท์ คมข า
19 1609900758385 เด็กหญิง วริศรา ศานติธารา
20 1609900735199 เด็กหญิง โสภิตนภา นาคอ่อน
21 1609900774461 เด็กชาย พีรพัฒน์ สรวงเทพ
22 1609900756013 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ กะมะเรศ
23 1600101992478 เด็กชาย นวพล แตงนารา
24 1609900766558 เด็กหญิง ชนิสา แซ่ล้ิม
25 1609900783231 เด็กชาย กิติกวิน น่ิมคง
26 1600102001238 เด็กชาย กฤษฎา เนตรแก้ว
27 1609900770954 เด็กชาย ระพีภัทร เข้มจัด
28 1609900761726 เด็กหญิง สุวิดา ใจเสง่ียม
29 1469900735107 เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ เดชแสนศรี
30 1620601199777 เด็กชาย สุธีร์ กุวะลัย
31 1609900759861 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ นิยมลักษณ์
32 1609900739275 เด็กชาย ชัยสิทธ์ิ กระต่ายทอง
33 1609900772736 เด็กชาย ชินพัฒน์ คงอ่ า

ปีกำรศึกษำ 2561 

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม  
ประกำศรำยช่ือนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9



ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1609900772591 เด็กชาย กนก แปงนุจา
2 1609900747171 เด็กหญิง กนกพร โมกข์ศักด์ิ
3 1609900776944 เด็กหญิง ปณิชา เขียวอุบล
4 1104200497112 เด็กชาย จารุพงศ์ ใจใจ
5 1600101999618 เด็กชาย ฐิติพงค์ บุญมา
6 1139700052726 เด็กชาย วีรากร แข็งแรง
7 1609900787601 เด็กชาย ธีรชัย พ่ึงพันธ์
8 1103300241330 เด็กหญิง ภาพิมล ธนาพัฒนวงศ์
9 1100703824594 เด็กชาย กีรติ แสนใจ
10 1609900786478 เด็กหญิง นารีรัตน์ อภัยภักด์ิ
11 1609000020517 เด็กชาย วรภพ ศรีเดช
12 1609900743914 เด็กชาย ยอด ยืนยงค์
13 1609900776324 เด็กหญิง นพภัสสร กาแก้ว
14 1609900757371 เด็กหญิง ศศิวรรณ หนุนทรัพย์
15 1104300913410 เด็กหญิง ธัญชนก จอมทอง
16 1609900765845 เด็กชาย อภิชา อ่อนอาสัญ
17 1609900759276 เด็กหญิง สิลิลทิพย์ ยอดเพ็ชร
18 1609900793679 เด็กชาย ขวัญชัย ช านาญเวช
19 1104200410050 เด็กชาย ทัตพงศ์ ศรีทองค า
20 1609900740095 เด็กหญิง กุลนันท์ อินทร์ข า
21 1609900785102 เด็กหญิง พิชญาภา แก้วศิริ
22 1600101991366 เด็กชาย ทัตพร กองแก้ว
23 1600200121301 เด็กหญิง นิตา กองช้าง
24 1609900749475 เด็กหญิง จุฑามณี บุตรโท
25 1189900421857 เด็กหญิง วรณัน ปรีชาจารย์
26 1629900706580 เด็กหญิง ชลิตา เท่ียงธรรม
27 1600102005039 เด็กชาย กันตภณ สายใหม
28 1609900748941 เด็กชาย พรเทพ พรมโชติ
29 1609000020258 เด็กชาย วรทัต ทรัพย์อยู่
30 1609900762455 เด็กหญิง ศจีภรณ์ เทพพิมาน
31 1609900764261 เด็กหญิง ศศิกาณต์ ฉวีไทย
32 1609900748827 เด็กชาย กษิดิศ บัวพัน
33 1119701147429 เด็กชาย กิตินภัตร์ ส้มมีสี
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1 1609900779978 เด็กหญิง สิริขวัญ เมณฑ์กูล
2 1104300838515 เด็กชาย อลงกรณ์ เอ่ียมวิจารณ์
3 1129701370438 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทร์จ่อง
4 1609900771659 เด็กชาย จักรกฤษ กุลไว
5 1609900764296 เด็กหญิง กิตติวรรณ คงขันธ์
6 1139600333791 เด็กชาย จิตรดิลก ดวงเดือน
7 1609900776286 เด็กหญิง อาภาภัทร สาร่ี
8 1609900785285 เด็กหญิง อุษา สีระวัตร
9 1609900780275 เด็กชาย วัชร ยังเหล่ียม
10 1609900740991 เด็กหญิง ณัฐติพร กล้วยค า
11 1609900750406 เด็กหญิง ทัศนา แสงพ่วง
12 1609900780526 เด็กหญิง วศินี สุขศิริ
13 1600101992842 เด็กชาย ภูรินทร์ สมภาร
14 1609900766183 เด็กหญิง อลิศา สุขอ่ิม
15 1600101986524 เด็กชาย สิทธิชัย ฤทธ์ิศิริ
16 1659902240669 เด็กชาย กษิเดช สุขกระจ่าง
17 1609900765659 เด็กชาย ธีรเดช เกตุนวม
18 1609900782901 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ไหงเพชร
19 1609900767481 เด็กหญิง อนัญญา สุมาลี
20 1104300910071 เด็กชาย เดชดนัย ยุ้งศิริ
21 1240600249219 เด็กหญิง ทิพวรรณ จันทโชติ
22 1609900755033 เด็กชาย ปัญจพล ศรีพูล
23 1600101998042 เด็กหญิง ศิลินดา สายสุข
24 1609900764768 เด็กชาย อิสระ แสงข า
25 1101000139651 เด็กชาย กวีวัฒน์ หลีทับ
26 1679000057909 เด็กหญิง แพรวา ช านาญกิจ
27 1609900747154 เด็กชาย นัฐภาค พุ่มเถ่ือน
28 1609900775921 เด็กชาย ผาภูมิ บุญพันธ์
29 1600501264224 เด็กชาย ภัทรวัต พันตน
30 1609900769271 เด็กชาย เกษมสุข สดสอาด
31 1600101996881 เด็กหญิง จิรวรรณ จินดา
32 1600200119659 เด็กชาย นัทธพงศ์ อาสุระ
33 1609900771586 เด็กชาย ธีรพล ทองชม
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ล ำดับท่ี เลขประชำชน
1 1609900748657 เด็กชาย ธนวัฒน์ สีด า
2 1609900754690 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีภาพ
3 1609900778173 เด็กหญิง กล่องบุณ พุ่มสละ
4 1609900760169 เด็กชาย เรวัต ไผ่ชู
5 1309801519288 เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์สวัสด์ิ
6 1749901043630 เด็กชาย ศศิวงศ์ ดีอภัย
7 1209000203909 เด็กชาย นราวิชญ์ เคลือม่วง
8 1159900450491 เด็กชาย ชนพล อันชัยยะ
9 1609900770628 เด็กชาย ภูวนาท ม่วงทิม
10 1600101990718 เด็กชาย คมกฤช ไกกาศ
11 1609900767031 เด็กหญิง มนต์นภา แก้ววิเชียร
12 1609900751011 เด็กชาย สาธิต หนูเงิน
13 1609900758105 เด็กหญิง ศิริวรรณ เมืองคง
14 1600102000142 เด็กหญิง ธัญนุช กาจธัญกรณ์
15 1609900755483 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีวรรณ์
16 1600102000622 เด็กชาย รัฐภูมิ พูลอ้น
17 1660601189763 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ ม่ันคง
18 1609900752174 เด็กชาย สุทธิพร ข าเหมือน
19 1609000019314 เด็กหญิง กัลยา กระต่ายทอง
20 1102800120417 เด็กชาย วีรชน โชติทองหลาง
21 1609900740982 เด็กชาย ศราวุฒิ ฉายพวง
22 1600101995451 เด็กชาย ปรินทร เสาวภาค
23 1609900753979 เด็กชาย ธรรมกานต์ กันเกษ 
24 1179900464289 เด็กชาย ธีรยุทธ ฤกษ์ทวี 
25 1159300016595 เด็กชาย เจษฎากร จ าปี
26 1659902323785 เด็กชาย พัชรพล เกษเกล้า 
27 1318300014701 เด็กชาย ธนพล แสนวันดี
28 1129901927061 เด็กชาย ปภังกร ปริตต์วรภัทร 
29 1319901060201 เด็กชาย พลังกูล ขุนทิพย์ทอง 
30 1319901027255 เด็กชาย สันติสุข จันทะเมนชัย 
31 1318700058071 เด็กชาย พิรภพ ทองละมุล 
32 1102003717428 เด็กชาย อภิชาติ ดวงจันทร์ 
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