
ประกาศ 
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภททั่วไป และโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา 2565 
(เลขประจำตัวนักเรียน ตัวอักษรสีน้ำเงิน) 

 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

เรื่อง  การจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
 
 

 ตามท่ี  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน  พร้อมทั้งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
รับรายงานตัวและรับมอบตัวไปแล้วนั้น 
 บัดนี ้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ไดด้ำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖5  จากการสอบคัดเลือกประเภททั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
จัดชั้นเรียนเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
จัดห้องเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด) และให้นักเรียนทุกคนรับเอกสารใบมอบตัวนักเรียน  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC 2022) และรับตารางเรียน เอกสารนัดหมายการเปิดภาคเรียน ในวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันที่ 5  พฤษภาคม  2565  ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
จังหวัดสกลนคร  และนำส่งคืนครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียนต่อไป  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 22  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           http://portal.ifreshy.net 
                                                                                                                               เว็บไซต์โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53666 เด็กชาย กิตต์ิธเนศ รัตนะสกลพัฒน์
2 53667 เด็กชาย ชนาภัทร อินอุเทน
3 53668 เด็กชาย ชยางกูร สัพโส
4 53669 เด็กชาย ชัยพัฒน์ มีระหงษ์
5 53670 เด็กชาย ชุติเทพ ค าตลบ
6 53671 เด็กชาย ณฐคุณ ทองพันธ์
7 53672 เด็กชาย ทัตสุระ มโนธรรม
8 53673 เด็กชาย ธนศักด์ิ เขียวคล้าย
9 53674 เด็กชาย ปรัชญพงศ์ นาโควงค์
10 53675 เด็กชาย ปรินทร พรมมาวัน
11 53676 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โสภา
12 53677 เด็กชาย ภัควัฒน์ ชุมปัญญา
13 53678 เด็กชาย ย่ิงคุณ ค าเพชร
14 53679 เด็กชาย รัชชานนท์ ทัดหมอน
15 53680 เด็กชาย วธนพงศ์ บรรจงศิลป์
16 53681 เด็กชาย สันติพิทักษ์ พรมไพสน
17 53682 เด็กชาย สุภเวช ง้ิวพรหม
18 53683 เด็กชาย อภิวิชญ์ เหล่านายอ
19 53684 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุวรรณรงค์
20 53685 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุทธิมา
21 53686 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีนารัตน์
22 53687 เด็กหญิง ชัญญานุช ผองแก้ว
23 53688 เด็กหญิง ชิรัญจ์ศิริ แพงทรัพย์
24 53689 เด็กหญิง ญาณิศา เพชรเฟ่ืองฟ้า
25 53690 เด็กหญิง ฐิตินันท์ อินทสิงห์
26 53691 เด็กหญิง ณฐพัชรนัญฌ์ สารธิยกุล
27 53692 เด็กหญิง ณัฐชัญญา ไชยทองพันธ์
28 53693 เด็กหญิง ณัฐนรี พิทักษ์วงค์จินดา
29 53694 เด็กหญิง ณัฐวิภา สอนระวัตร
30 53695 เด็กหญิง ดวงใจ น้อยทุ่มอุ่น
31 53696 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สายบุญเลิศ
32 53697 เด็กหญิง นงนภัส ภูผาลา
33 53698 เด็กหญิง ปุณณ์ณพิชญ์ นามวงศ์
34 53699 เด็กหญิง ผกาพร ศรีเพียชัย
35 53700 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส หม่ันกุล
36 53701 เด็กหญิง ภูริชญา ปัญญาประชุม
37 53702 เด็กหญิง มุทิตา เสาว์บุบผา
38 53703 เด็กหญิง วิตา อิทธิฤกษ์มงคล
39 53704 เด็กหญิง สิริวิมล แย้มศรี
40 53705 เด็กหญิง อรกฤตยา ธัญญาบุญญาพร

ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53706 เด็กชาย กฤตปุญญพัฒน์ แก้วก่ิง
2 53707 เด็กชาย กันตพัฒน์ จิตประพันธ์
3 53708 เด็กชาย เคนเนซ เบอร์เรท
4 53709 เด็กชาย ชนาเมธ ประทุม
5 53710 เด็กชาย ฎลรชต เนตรวงค์
6 53711 เด็กชาย ณัฏฐ กิตต์ิ แสนอุบล
7 53712 เด็กชาย ณัฐภัทร อภิวัชรกุล
8 53713 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ วงศ์แสงงาม
9 53714 เด็กชาย ตฤณภพ พิสิฐพิทยเสรี
10 53715 เด็กชาย ธนกร เวียงวงษ์
11 53716 เด็กชาย ธีรภัทร วังยศ
12 53717 เด็กชาย บวรนันท์ พร้ิมขจีพงศ์
13 53718 เด็กชาย รชตะ กาญจนพัฒน์
14 53719 เด็กชาย อธิภัทร์ ศรีษะเนตร
15 53720 เด็กหญิง กิติญากานต์ ก่ิงโก้
16 53721 เด็กหญิง ขวัญมารีย์ ค าศรี
17 53722 เด็กหญิง จุรารัตน์ สอนสมนึก
18 53723 เด็กหญิง ฉัทชนัน เภาโพธ์ิ
19 53724 เด็กหญิง ชญาดา ยอดหอ
20 53725 เด็กหญิง ช่อลดา โพธ์ิสุ
21 53726 เด็กหญิง ชีรณัฐ นิลทะราช
22 53727 เด็กหญิง ณัทภัทร หารสุโพธ์ิ
23 53728 เด็กหญิง ดาริกา ศรียะวงษ์
24 53729 เด็กหญิง ธัญชนก สมรฤทธ์ิ
25 53730 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ศรีเจริญธรรมะ
26 53731 เด็กหญิง นงนภัส อาจหาญ
27 53732 เด็กหญิง นภัสกร เบญจคุ้มครอง
28 53733 เด็กหญิง ปภัสชล หลงนิยม
29 53734 เด็กหญิง ปานวาด คล่องดี
30 53735 เด็กหญิง พรหมพร ละราคี
31 53736 เด็กหญิง พิชชาภา ซ้ายสุพรรณ
32 53737 เด็กหญิง มุทิตา เหล่าหาโคตร
33 53738 เด็กหญิง รักษณาลี กางทอง
34 53739 เด็กหญิง รัติพร ธรรมาภิรมย์
35 53740 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีวะโสภา
36 53741 เด็กหญิง วรรณณิภา ค าเมือง
37 53742 เด็กหญิง วันวิสาข์ วิเวกวิน
38 53743 เด็กหญิง ศรัญญา อุทรักษ์
39 53744 เด็กหญิง ศรัณย์พร เหมะธุลิน
40 53745 เด็กหญิง สุพิชกัลยา คณฑา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53746 เด็กชาย กันตภณ สุวรรณธรรมา
2 53747 เด็กชาย กีรติ รักมะณี
3 53748 เด็กชาย ชยธร พักแพง
4 53749 เด็กชาย ชิษณุพันธ์ุ นันทราช
5 53750 เด็กชาย ชุตินธร วะสาร
6 53751 เด็กชาย ณฐกร รักศิลป์
7 53752 เด็กชาย ณรงค์รัชช์ พชรรัตน์ภาคิน
8 53753 เด็กชาย ประวัติ ช่ืนใจ
9 53754 เด็กชาย พีรวิชญ์ คงฤทธ์ิ
10 53755 เด็กชาย ภูมิภัทร มุงคุณ
11 53756 เด็กชาย ศดิศ ศรีโคตร
12 53757 เด็กชาย ศุภณัฐ โยธายศ
13 53758 เด็กชาย สรวิชญ์ บรรเทา
14 53759 เด็กชาย สุภมงคล ผาใต้
15 53760 เด็กหญิง กษมา ม่วงจันทร์
16 53761 เด็กหญิง กันติชา เพ็ชรวิมล
17 53762 เด็กหญิง คุณิตา หาญสุโพธ์ิ
18 53763 เด็กหญิง จันทร์สุดา สุวรรณจันทร์
19 53764 เด็กหญิง จีรัชญา ชินวงศ์
20 53765 เด็กหญิง ชนิดาภา จิกจักร
21 53766 เด็กหญิง ญานิศา ค าทะเนตร
22 53767 เด็กหญิง ณภัสสราพร ทิลารักษ์
23 53768 เด็กหญิง ณิฐฌนันทร์ อินอุเทน
24 53769 เด็กหญิง ธนพรรณ กล่ินกล้า
25 53770 เด็กหญิง ธัญรดา ประเสริฐเเท่น
26 53771 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อ่อนก้านตรง
27 53772 เด็กหญิง นภัสนันท์ พิพัฒน์พงศ์ธนากร
28 53773 เด็กหญิง ปรียานุช ธนุวรรณ
29 53774 เด็กหญิง ปัญฑิตา พลนิโคตร
30 53775 เด็กหญิง ปานนภา สมบัติ
31 53776 เด็กหญิง พิชชาพร สุทธิอาจ
32 53777 เด็กหญิง พิชญดา ก่ิงพรมภู
33 53778 เด็กหญิง พิชญาภา ราชพิลา
34 53779 เด็กหญิง ฟ้าใส แถมสมดี
35 53780 เด็กหญิง ภัททิยา ดงบัง
36 53781 เด็กหญิง มณชนันท์ ชินพลชาย
37 53782 เด็กหญิง ศุทธิบงกช กล่ินจันทร์
38 53783 เด็กหญิง สิรีธร วงค์เเสนสี
39 53784 เด็กหญิง หยาดทิพย์ ชาที
40 53785 เด็กหญิง อภิญญา ช่ืนอุรา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53786 เด็กชาย เกษธิพงศ์ บัวแยง
2 53787 เด็กชาย คุณนิธิ คูณหอม
3 53788 เด็กชาย คุณากร สุวรรณเรือง
4 53789 เด็กชาย โฆษิต ฤทธ์ิศรีบุญ
5 53790 เด็กชาย จิรโชติ เกตะวันดี
6 53791 เด็กชาย โชคชัย นามราช
7 53792 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สาลีสูน
8 53793 เด็กชาย ณิช ชา ภัทร เกษมสานต์ 
9 53794 เด็กชาย ถีรวุฒิ นิกาญจน์กูล
10 53795 เด็กชาย ธนดล เวียงวงษ์
11 53796 เด็กชาย นฤพงษ์ โดยดี
12 53797 เด็กชาย บวรนนท์ สุวรรณไชยรบ
13 53798 เด็กชาย ภาวัต นามตาแสง
14 53799 เด็กชาย มนกฤต จรทะผา
15 53800 เด็กชาย สิทธิกร สันเสนาะ
16 53801 เด็กชาย อริยะ เจริญสุข
17 53802 เด็กหญิง กีรติญา วังศรี
18 53803 เด็กหญิง ชนกนภา นามตาแสง
19 53804 เด็กหญิง ทิวาพร ชัยทะ
20 53805 เด็กหญิง ธรรมสรณ์ หล้าชาญ
21 53806 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เพียค าลือ
22 53807 เด็กหญิง นัชชาภัทร ชานันท์โท
23 53808 เด็กหญิง นารีรัตน์ สุภิวงศ์
24 53809 เด็กหญิง บวรลักษณ์ วัชรกุล
25 53810 เด็กหญิง ปนัดดา ทาวะรัตน์
26 53811 เด็กหญิง พงศ์สุภา สินศรีดาดิษฐ์
27 53812 เด็กหญิง พรรธน์ชญมน ไกยะวรรณ์
28 53813 เด็กหญิง พลับพลึงธาร พงษ์พิศ
29 53814 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรุตศรีพงศ์
30 53815 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ค ากอง
31 53816 เด็กหญิง แพรวา จันทร์เพ็งเพ็ญ
32 53817 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ลุนหล้า
33 53818 เด็กหญิง เมทินี นาวิศรี
34 53819 เด็กหญิง เมษา ค าพิทักษ์
35 53820 เด็กหญิง รณพร ค าพรหมมา
36 53821 เด็กหญิง รวิภา แสนนาม
37 53822 เด็กหญิง รุ่งทิพ สุรินทะ
38 53823 เด็กหญิง วิมลณัฐ วภักด์ิเพชร
39 53824 เด็กหญิง สายฝน วันสว่างเมือง
40 53825 เด็กหญิง สุพิชญา ใจแปง
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1 53826 เด็กชาย กรวิชญ์ วิริยะบุญญา
2 53827 เด็กชาย กันต์กวี ระวิชัย
3 53828 เด็กชาย ครองลาภ ตนเสาวภาคย์
4 53829 เด็กชาย จตุพร ประจง
5 53830 เด็กชาย จิรายุทธ ล้ีสิริกุลชัย
6 53831 เด็กชาย ชยานันต์ วิทยาขาว
7 53832 เด็กชาย ฐนกร ก้องเวหา
8 53833 เด็กชาย ณฐมน แก้วเกาะสะบ้า
9 53834 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ถาอาดนา
10 53835 เด็กชาย ทักษ์ บุญศรี
11 53836 เด็กชาย ปัญญาพล ขนทอง
12 53837 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ศรีนา
13 53838 เด็กชาย พงษ์ปกรณ์ แสนบรรดิษฐ์
14 53839 เด็กชาย พายุชัย เช้ือชม
15 53840 เด็กชาย อนาวิน วงค์เเสนไชย
16 53841 เด็กชาย อนุชน สิริโชคกุล
17 53842 เด็กหญิง กล่ินขวัญ การุณ
18 53843 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ภู่พุ่ม
19 53844 เด็กหญิง ขวัญประภา ย่อยดวงชัย
20 53845 เด็กหญิง จันทร์แก้ว ลูกกุลา
21 53846 เด็กหญิง ฉัตรชนก ไขประภาย
22 53847 เด็กหญิง ชัญญานุช ทองเช้ือ
23 53848 เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่ังมี
24 53849 เด็กหญิง ณัฐรุจา เก้งโทน
25 53850 เด็กหญิง ณัฐวดี โคกสีนอก
26 53851 เด็กหญิง ธนณิชา เกตุงาม
27 53852 เด็กหญิง นพรินทร์ พุดลา
28 53853 เด็กหญิง นราภัทร รุ่งกิตติกานต์
29 53854 เด็กหญิง บัณฑิตา กมลคร
30 53855 เด็กหญิง ปริณดา เนืองทอง
31 53856 เด็กหญิง ปัญชลิกา สง่าเนตร
32 53857 เด็กหญิง ปุนยนุช โคตรวิชัย
33 53858 เด็กหญิง พรรณวรท ชัยมาส
34 53859 เด็กหญิง พิชญธิดา มงคลศิริเกตุ
35 53860 เด็กหญิง พิชญาภา บุญภิญโญ
36 53861 เด็กหญิง พุทธชาติ หล่อนส่ิว
37 53862 เด็กหญิง ภัชรินทร์ จันทร์ศิริ
38 53863 เด็กหญิง ภัณฑิรา นามเนาว์
39 53864 เด็กหญิง ศศิณัฐ นพทีปกังวาล
40 53865 เด็กหญิง สุริวิภา ศรีกัณหา
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53866 เด็กชาย กมลวิช มีไกรราช
2 53867 เด็กชาย กรวิชญ์ มาตราช
3 53868 เด็กชาย คุณากร โพธิ
4 53869 เด็กชาย ชนินทร์ ศุกยะเลิศ
5 53870 เด็กชาย ณภัทร สุภากิจ
6 53871 เด็กชาย ณัฐนนท์ อนันตยา
7 53872 เด็กชาย ตรีภพนาถ ใจดี
8 53873 เด็กชาย ตฤณณภพ เจริญชัย
9 53874 เด็กชาย ธนพนธ์ ภู่ข า
10 53875 เด็กชาย ธนาวุฒิ สุริยะภา
11 53876 เด็กชาย นฤสรณ์ สุกัน
12 53877 เด็กชาย วชิรวิทย์ เทือกตาหลอย
13 53878 เด็กชาย วัฒธนาปกรณ์ ต่ายเนาว์ดง
14 53879 เด็กชาย วิชชากร ศิริสานต์
15 53880 เด็กชาย วุฒิภัทร อินทนู
16 53881 เด็กชาย ศิวกรณ์ วันปัญญา
17 53882 เด็กชาย อัครพล เจินเทินบุญ
18 53883 เด็กชาย อานันท์ เณธิชัย
19 53884 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศักดา
20 53885 เด็กหญิง จิราพัชร หม่ันบุญ
21 53886 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ประเสริฐการ
22 53887 เด็กหญิง ญาณิศา เมืองสูง
23 53888 เด็กหญิง ญาตาวี วงศ์ศิริ
24 53889 เด็กหญิง ณกฤตตรา ลินโพธ์ิศาล
25 53890 เด็กหญิง ณหทัย ชัยปัญหา
26 53891 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ปัตฆาต
27 53892 เด็กหญิง ธนภัค มณีจักร์
28 53893 เด็กหญิง ปานิศา ศิลารัตน์
29 53894 เด็กหญิง ภัทรพร สมพันธ์
30 53895 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ วรบรรณากร
31 53896 เด็กหญิง วรกมล ยันทะรักษ์
32 53897 เด็กหญิง วรดา สลางสิงห์
33 53898 เด็กหญิง ศิรญา หาญค าภา
34 53899 เด็กหญิง ศิรดา ศิริฟอง
35 53900 เด็กหญิง สุชานันท์ ธาตุระหัน
36 53901 เด็กหญิง สุเมธาวรรณ บาลไพร
37 53902 เด็กหญิง สุวิมล ผาใต้
38 53903 เด็กหญิง อสมาภรณ์ รัตตะมาน
39 53904 เด็กหญิง อัฐภิญญา ศรีวงษ์
40 53905 เด็กหญิง อารยา ร้อยพิลา

ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 / 6
โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  จังหวัดสกลนคร   ปีกำรศึกษำ  2565  



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53906 เด็กชาย กันตกานต์ จันทรังษี
2 53907 เด็กชาย กิตติภพ อุตศาสตร์
3 53908 เด็กชาย คริษฐ์ บรรไพร
4 53909 เด็กชาย จิราธิป ผานะวงศ์
5 53910 เด็กชาย ชยพล โคตรธรรม
6 53911 เด็กชาย ไชยอนันต์ ศิริต่อตระกูล
7 53912 เด็กชาย ณฐกร ดีษะเกตุ
8 53913 เด็กชาย ณฐพงศ์ โตไทยะ
9 53914 เด็กชาย ณัฐนนท์ กมลพิทักษ์สกุล
10 53915 เด็กชาย ธนพล โพธ์ิทอง
11 53916 เด็กชาย ธีระพล เท่ียงจันทึก
12 53917 เด็กชาย พิชัยภูษิต ลีสอนตะ
13 53918 เด็กชาย พุฒิเมธ พลวงศ์ษา
14 53919 เด็กชาย วชิรวิทย์ พรหมกสิกร
15 53920 เด็กชาย วชิรวิทย์ บรรไพร
16 53921 เด็กชาย สกล อินทรศรี
17 53922 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ สิทธิวงศ์
18 53923 เด็กชาย สุทธิรักษ์ พรมสถาน
19 53924 เด็กหญิง กชพร ชือเติมสิน
20 53925 เด็กหญิง กัญจน์ภัสสมล จันตะเสน
21 53926 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สอนสูญ
22 53927 เด็กหญิง ชฎารัตน์ คามราช
23 53928 เด็กหญิง ชนินทร ตู้ไม้ป่า
24 53929 เด็กหญิง ชลธิชา สุวชาติ
25 53930 เด็กหญิง ชัญญานุช พ่อสิงห์
26 53931 เด็กหญิง ญาดา ค าเพชร
27 53932 เด็กหญิง ฐปนีย์ อ้ึงเกษมกุลดิลก
28 53933 เด็กหญิง ณัฐชา มัลลิกานิล
29 53934 เด็กหญิง ดนุดา รัตนพานิช
30 53935 เด็กหญิง ธนรินทร์ ไชยค า
31 53936 เด็กหญิง ธัญรัศม์ ศรีมา
32 53937 เด็กหญิง ธีร์สุดา บูชา
33 53938 เด็กหญิง บุญรักษา เสนสิทธ์ิ
34 53939 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ด่ืมโชค
35 53940 เด็กหญิง ปลายฟ้า เชษฐสุราษฎร์
36 53941 เด็กหญิง ปาริตา ใจศิริ
37 53942 เด็กหญิง ปาลิตา โถปาสอน
38 53943 เด็กหญิง พิชชาภา ขันธ์ทอง
39 53944 เด็กหญิง สิริรัตน์ ไฝเครือ
40 53945 เด็กหญิง สุธินันท์ ผ่านละคร
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1 53946 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ฉายเรืองสิริ
2 53947 เด็กชาย เจนณรงค์ ถ่ินแสนดี
3 53948 เด็กชาย ชยนันต์ อรุณรัตน์
4 53949 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ พันธ์ุไชย
5 53950 เด็กชาย ฐิติกร เมฆประดับ
6 53951 เด็กชาย ณฐนน กางก าจัด
7 53952 เด็กชาย ณฐพบ ภู่พงษ์
8 53953 เด็กชาย ธราเทพ ดาบน้อยอุ่น
9 53954 เด็กชาย ปณิธิ นาคราชา
10 53955 เด็กชาย พิสิฎฐ์พล ลาแสดง
11 53956 เด็กชาย มนัสนันท์ ใยสิงสอน
12 53957 เด็กชาย วรวิช ชาชุมวงศ์
13 53958 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร พ่ึงตัว
14 53959 เด็กชาย ศุกล อุฬารกิตต์ิ
15 53960 เด็กชาย สรธัญ วรรณรี
16 53961 เด็กชาย สิทธิพล อนรรฆวีกานต์
17 53962 เด็กชาย อนุชา สิงห์พรมมา
18 53963 เด็กชาย อรรถพล พันธรักษ์
19 53964 เด็กหญิง กนกรดา ชมภูราช
20 53965 เด็กหญิง กวินธิดา ทองไสย
21 53966 เด็กหญิง ขวัญข้าว เลิศศรี
22 53967 เด็กหญิง ชนาภัทร หาวัง
23 53968 เด็กหญิง ฐิติพร ค าชนะ
24 53969 เด็กหญิง ณัชชา ก้องสุทธิกุล
25 53970 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปากหวาน
26 53971 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีอาจ
27 53972 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จันทร
28 53973 เด็กหญิง ปาลิดา บุญม่ัง
29 53974 เด็กหญิง ปิยธิดา บุบผามาลา
30 53975 เด็กหญิง ปิยภาณี ภูทะราช
31 53976 เด็กหญิง พิชญธิดา เนตรกุญชร
32 53977 เด็กหญิง พิชญา ค าแก้ว
33 53978 เด็กหญิง พิชญาภา รอดทอง
34 53979 เด็กหญิง พีรดา สีหล
35 53980 เด็กหญิง ภาณิภัสร์ ธรรมวงค์
36 53981 เด็กหญิง มนัชนก เหลาเเตว
37 53982 เด็กหญิง มลธิตา กางทอง
38 53983 เด็กหญิง วริศรา ทัศคร
39 53984 เด็กหญิง ศุภกานต์ ขันค า
40 53985 เด็กหญิง อภิญญา หาระมี
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 53986 เด็กชาย กรณ์ สุภาพรม
2 53987 เด็กชาย กิตติกวิน บุตรเพ็ง
3 53988 เด็กชาย จักรพันธ์ จูมเกษ
4 53989 เด็กชาย จิรพัฒน์ งอยจันทร์ศรี
5 53990 เด็กชาย ธนภัทร รัตนโมคา
6 53991 เด็กชาย ธนภัทร มีรัตนบุญคุณ
7 53992 เด็กชาย ปัญญากร ชุมปัญญา
8 53993 เด็กชาย พชร สุขวิริยะวงศ์
9 53994 เด็กชาย พรหมลิขิต โกษาพิทักษ์
10 53995 เด็กชาย พัฒนศักด์ิ พรมไพสน
11 53996 เด็กชาย พัทธกานต์ พรมวัง
12 53997 เด็กชาย พีรพรรฒ สละสินธร
13 53998 เด็กชาย ภคิณ ชมภูราช
14 53999 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ซาหยอง
15 54000 เด็กชาย โรจน์ธนวิทย์ ขอค า
16 54001 เด็กชาย วิชยุตม์ ม่อมพะเนาว์
17 54002 เด็กชาย อนาคิน ง้ิวพรม
18 54003 เด็กชาย อรุณวิทธ์ จันทรปรีชายุทธ
19 54004 เด็กหญิง กวินเนตร โคตรพิลา
20 54005 เด็กหญิง กัญญ์ญาพัชร โถบ ารุง
21 54006 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ค าชมภู
22 54007 เด็กหญิง เขมิสรา บุษมาลา
23 54008 เด็กหญิง จินต์จุฑา โคตรบรม
24 54009 เด็กหญิง จิรัชญา แท่งเพ็ชร
25 54010 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันดาวรรณ
26 54011 เด็กหญิง นภัสรพี ชาปากดี
27 54012 เด็กหญิง บัญจารัตน์ เหล่าบุญมา
28 54013 เด็กหญิง บัณฑิตา ยศอ่อน
29 54014 เด็กหญิง ปรางค์นภา พรมชัย
30 54015 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ มูลภักดี
31 54016 เด็กหญิง พรชนก วงศ์ร าพันธ์
32 54017 เด็กหญิง พัณณิตา แซ่ตอง
33 54018 เด็กหญิง มนสิชา วรพิชยากุล
34 54019 เด็กหญิง ละอองฟ้า เกษามา
35 54020 เด็กหญิง ลาวัลย์ จันทร์แสง
36 54021 เด็กหญิง ศศิธร ศรีนะวงค์
37 54022 เด็กหญิง สิริโสภา เพ็งทุมมี
38 54023 เด็กหญิง สุวภัทร บุค า
39 54024 เด็กหญิง อาภาสิริ วะเศษสร้อย
40 54025 เด็กหญิง อุนนดา หลานเศรษฐา

ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54026 เด็กชาย กานต์กวิน พรมพลเมือง
2 54027 เด็กชาย เกริกกษิต คึมยะราช
3 54028 เด็กชาย คุณานนท์ ภัทรเลอพวงศ
4 54029 เด็กชาย เจษฎา ทองดี
5 54030 เด็กชาย ณัฐภัทร เวชกามา
6 54031 เด็กชาย แทนคุณ สาขามุละ
7 54032 เด็กชาย นนทพัทธ์ พลสวนทีป
8 54033 เด็กชาย พีรวิชญ์ พงศ์ปลัด
9 54034 เด็กชาย ภัทรดนัย เพ็งสว่าง
10 54035 เด็กชาย ภาคิน ดวงเคน
11 54036 เด็กชาย วชิรพัฒน์ ทมพา
12 54037 เด็กชาย วชิระวิชญ์ อุประชิน
13 54038 เด็กชาย วัทธิกร ศรเหม
14 54039 เด็กชาย วายุภักษ์ วงศ์ศาสตร์
15 54040 เด็กชาย ศุภณัฐ มีอ านาจ
16 54041 เด็กชาย สุทธิพล โสมชัย
17 54042 เด็กชาย แสงสุรีย์ มีพรหม
18 54043 เด็กหญิง กชกร ลาเสือ
19 54044 เด็กหญิง กนกพร ช่ืนสงวนสัตย์
20 54045 เด็กหญิง กฤตวรรณ อัคพิน
21 54046 เด็กหญิง กวิสรา ขันติยู
22 54047 เด็กหญิง คุนัญญา เหง้าน้อย
23 54048 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มองเพชร
24 54049 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผาสีดา
25 54050 เด็กหญิง ณิศรา ศรีสุข
26 54051 เด็กหญิง ดาริน ศรีพรหมทัต
27 54052 เด็กหญิง บุญญาภรณ์ ถานะวัตร
28 54053 เด็กหญิง ปาลริกา ทาศรีภู
29 54054 เด็กหญิง พรชนก เอ่ียมละออ
30 54055 เด็กหญิง พรปวีณ์ ทากิระ
31 54056 เด็กหญิง พิชญา ค าชมภู
32 54057 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา วิชนา
33 54058 เด็กหญิง ภัทรวดี ด าทองค า
34 54059 เด็กหญิง ภัทรียา ไชยรา
35 54060 เด็กหญิง รินทิรา ราชประสิทธ์ิ
36 54061 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ค าปิตะ
37 54062 เด็กหญิง วรัญญ์รัตน์ กอสิงห์
38 54063 เด็กหญิง ศรัณยา เงินบุคคล
39 54064 เด็กหญิง อรณภา วันนาพ่อ
40 54065 เด็กหญิง อัจฉรา บัวบาน
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ช่ือ - สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54066 เด็กชาย กรธรรม อนุญาหงษ์
2 54067 เด็กชาย กฤติพงษ์ สุพร
3 54068 เด็กชาย คุณานนท์ เทพสีหะ
4 54069 เด็กชาย ชัชนันท์ บุญพรม
5 54070 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โคตรสุโพธ์ิ
6 54071 เด็กชาย ทศพล มันแหล้
7 54072 เด็กชาย ธนกฤต วิเจียน
8 54073 เด็กชาย ปราณ รังศรีแก้ว
9 54074 เด็กชาย พัดณคร ใยลีอ่าง
10 54075 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ชมราศรี
11 54076 เด็กชาย มณวงศกร มหิมา
12 54077 เด็กชาย เรียวยะ นากาโอะ
13 54078 เด็กชาย วิชกานต์ บุระเนตร
14 54079 เด็กชาย วิมุติชาติ กุมารสิทธ์ิ
15 54080 เด็กชาย ศุภเชฏฐ์ เจริญวัฒนมงคล
16 54081 เด็กชาย อาทิตย์ พลราชม
17 54082 เด็กหญิง กนกพิชญ์ จักรเสน
18 54083 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ ศิริปรีชาพงษ์
19 54084 เด็กหญิง ขวัญฤทัย คมคาย
20 54085 เด็กหญิง จีรชญา แสนด้วง
21 54086 เด็กหญิง จุฑามณี เอกวงษา
22 54087 เด็กหญิง ฐิติชญา เท่ียงจิตร
23 54088 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ โถบ ารุง
24 54089 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พลราชม
25 54090 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วศรีนวน
26 54091 เด็กหญิง ทยุตา แสนเมือง
27 54092 เด็กหญิง ปวริศา วงค์ค าจันทร์
28 54093 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กรงโพธ์ิสอน
29 54094 เด็กหญิง ปัณฑิกา สาไพรวัน
30 54095 เด็กหญิง ปิติมน จุฬาจตุรศิระรัตน์
31 54096 เด็กหญิง พิชญาภา นนท์ค าวงค์
32 54097 เด็กหญิง มณัสนันท์ อินทร์อ่อน
33 54098 เด็กหญิง ยุพาวรรณ พรหมเกตุ
34 54099 เด็กหญิง รมิดา ทอนฮามแก้ว
35 54100 เด็กหญิง วรฤทัย บุญหนา
36 54101 เด็กหญิง สุกานดา สีหาคม
37 54102 เด็กหญิง สุภิสรา ก่องดวง
38 54103 เด็กหญิง อรปรียา พาระแพง
39 54104 เด็กหญิง อัญวลัญช์ ศรีกระสอน
40 54105 เด็กหญิง อินทิรา วันนาพ่อ
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54106 เด็กชาย กฤตพจน์ เห็นหลอด
2 54107 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ กอเดช
3 54108 เด็กชาย ณัฏฐ์ พุ่มพวงศิลปชัย
4 54109 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ พลวงศา
5 54110 เด็กชาย ณัฐปพน ฤทธาติยะบุตร
6 54111 เด็กชาย ตันติกร เทพสุนทร
7 54112 เด็กชาย ธิติวัชร์ เพ็ชรประดับสกุล
8 54113 เด็กชาย นิชคุณ ค าสุโพธ์ิ
9 54114 เด็กชาย บารมี ก าเนิดขอนแก่น
10 54115 เด็กชาย ปรัตถกร ธรรมจันทร์
11 54116 เด็กชาย ปิยวัฒน์ รัตนานิคม
12 54117 เด็กชาย พงษ์กร พันทะราช
13 54118 เด็กชาย ภัทรเวช วิภาคะ
14 54119 เด็กชาย วงศธร โคตรผาย
15 54120 เด็กชาย สิทธิโชค ตติยรัตน์
16 54121 เด็กชาย อธิภัทร น้อยพรมมา
17 54122 เด็กหญิง กมลวรรณ ดารมณ์
18 54123 เด็กหญิง กะรัตเพชร แก่นเสน
19 54124 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เหมชาติ
20 54125 เด็กหญิง กัลยกร พรมไพสน
21 54126 เด็กหญิง กิติยา หล้าพรหม
22 54127 เด็กหญิง ขวัญแก้ว รัตนโกสุม
23 54128 เด็กหญิง จณิสตา ดิษพันล า
24 54129 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศรีทอง
25 54130 เด็กหญิง ฐิวนันท์ สมบูรณ์
26 54131 เด็กหญิง ณภัสสรณ์ พานิชย์
27 54132 เด็กหญิง นิตินาถ ศรีอ่อน
28 54133 เด็กหญิง บัวบุญ ค าสุจริต
29 54134 เด็กหญิง บุญชยากร ทางดี
30 54135 เด็กหญิง ประกายดาว กล่ินน่ิม
31 54136 เด็กหญิง ปิยะฉัตร โนนสุวรรณ์
32 54137 เด็กหญิง พรรณพัชร เจริญสุข
33 54138 เด็กหญิง พรรณสิริ แก้วมะ
34 54139 เด็กหญิง พัทรวี กุก าจัด
35 54140 เด็กหญิง พิมมาดา ลีโคตะ
36 54141 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ชาวันดี
37 54142 เด็กหญิง วรรณกร มาตราช
38 54143 เด็กหญิง อรพรรณ ฝอยทอง
39 54144 เด็กหญิง อรอุมา แวงดา
40 54145 เด็กหญิง อินทิรา โสมนาม

ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54146 เด็กชาย กรธวัช ชัยเสนา
2 54147 เด็กชาย กันตภณ จันทะนพ
3 54148 เด็กชาย ณัฐคุณ พาพิทักษ์
4 54149 เด็กชาย ธณภัทร จิตจักร
5 54150 เด็กชาย ธนภัทร โสภณศีล
6 54151 เด็กชาย ธีทัต ประเสริฐหล้า
7 54152 เด็กชาย พิศิษฐ์ หนูสวัสด์ิ
8 54153 เด็กชาย ภคภัทร สัพโส
9 54154 เด็กชาย รชต รุจิโรจน์อ าไพ
10 54155 เด็กชาย อภิวิชญ์ รักษาภัย
11 54156 เด็กหญิง กณิศา ทุพแหม่ง
12 54157 เด็กหญิง กันย์นิรินท์ กสิณสันต์
13 54158 เด็กหญิง เขมจิรา วุฒิอุตดม
14 54159 เด็กหญิง ฉัตรชนก รุจิโรจน์อ าไพ
15 54160 เด็กหญิง ชลิตา พรมโคตร
16 54161 เด็กหญิง ชัญญานุช นาจาน
17 54162 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นานาวัน
18 54163 เด็กหญิง ทฤฒมน ศรีมุกดา
19 54164 เด็กหญิง นงนภัส วรรณประสิทธ์ิ
20 54165 เด็กหญิง บุพรัตน์ สุวัฒนเสนีย์
21 54166 เด็กหญิง ปวิชญา จันทะลุน
22 54167 เด็กหญิง ปุณยนุช แสงจันทร์
23 54168 เด็กหญิง พรปิตา เฉลิมชาติ
24 54169 เด็กหญิง พิชามญช์ุ อุระวัฒนพันธ์ุ
25 54170 เด็กหญิง พูลพิชญ์ ศรีลารักษ์
26 54171 เด็กหญิง ภัคณอร สุขกมลสิริ
27 54172 เด็กหญิง ภัทรธิดา สุวรรณโส
28 54173 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ศุภโชคกิจมงคล
29 54174 เด็กหญิง วีรดา พรหมพันธ์
30 54175 เด็กหญิง สุวภัทร โมราราช
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54176 เด็กชาย กัมพล มหาโภคินธกุล
2 54177 เด็กชาย จักรภัทร สุทธิอาจ
3 54178 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ เอ่ียมค า
4 54179 เด็กชาย ธนาเดช โรจนโชติโภคิน
5 54180 เด็กชาย ธาวิน สดุดีวิถีชัย
6 54181 เด็กชาย พงศ์พล จันทะนะ
7 54182 เด็กชาย ราชัญ แก้วดวงดีกุล
8 54183 เด็กชาย ศิวกร รัชตะวิไล
9 54184 เด็กหญิง กัณฐีนีนาถ ปัญญา
10 54185 เด็กหญิง กุลณัชญา นามขันธ์
11 54186 เด็กหญิง จิตติพัฒน์ สุวรรณรักษ์
12 54187 เด็กหญิง ฐิตารีย์ แก้วเจริญ
13 54188 เด็กหญิง ณัฏฐา สุนันธรรม
14 54189 เด็กหญิง ดุสิตา ธรรมจิตร
15 54190 เด็กหญิง ทอฝัน ไพศาล
16 54191 เด็กหญิง ทักษอร วันครรชิต
17 54192 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ อนุรักษ์ดิลก
18 54193 เด็กหญิง ปนัสยา ศิระสกุลชัย
19 54194 เด็กหญิง ปริณดา พินทุเมฆินทร์
20 54195 เด็กหญิง ปาริตา กลยนี
21 54196 เด็กหญิง ปุญญิศา ภาโสม
22 54197 เด็กหญิง พรนิชา สุวรรณเทน
23 54198 เด็กหญิง มนัสนันท์ พาเสน่ห์
24 54199 เด็กหญิง รัชวิน เศรษฐวัฒนกุล
25 54200 เด็กหญิง รินรดา ขันทีท้าว
26 54201 เด็กหญิง วิชญาดา บุญผนึก
27 54202 เด็กหญิง สิริกัญญา ป้องนานาต
28 54203 เด็กหญิง สุธีรา เคนไชยวง
29 54204 เด็กหญิง อตินุช หันจางสิทธ์ิ
30 54205 เด็กหญิง อรทัย แจ๊กก้ีลี บอตต้ิง
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 54206 เด็กชาย ชินชาต วายโสกา
2 54207 เด็กชาย เตชภณ โถชารี
3 54208 เด็กชาย ถิรคุณ จรรยาวดี
4 54209 เด็กชาย ธนกร การุญ
5 54210 เด็กชาย ธรรมมังกร อักษรศักด์ิ
6 54211 เด็กชาย ธัชพงศ์ มหาอัฑฒ์สกุล
7 54212 เด็กชาย ปองภพ รอดตัวดี
8 54213 เด็กชาย ปัณณธร เดชาธิวัฒน์
9 54214 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ว่องไววิทย์
10 54215 เด็กชาย ปิยะพัชร์ ธีรศานต์ศิริ
11 54216 เด็กชาย พชร สุดใจ
12 54217 เด็กชาย ภูมิ โลหะสกุลวงศ์ 
13 54218 เด็กชาย ภูมิยศ รุจิโรจน์อ าไพ
14 54219 เด็กชาย รวิศุทธ์ อุบลครุฑ
15 54220 เด็กชาย สถาพร ดาบุตร
16 54221 เด็กชาย สุทิวัส ลาจันทร์
17 54222 เด็กชาย อครพล มะเเย้ม
18 54223 เด็กชาย อธิยุต พันธ์ุแก้ว
19 54224 เด็กชาย อภิวิชญ์ รักชาติ
20 54225 เด็กชาย อิงครัต จินดาวารีกุล
21 54226 เด็กหญิง กชพรรณ คุ้มภัยพาล
22 54227 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ฮังโยธา
23 54228 เด็กหญิง กันยพัชร กงแก่นท้าว
24 54229 เด็กหญิง ญาณิศา ลินโพธ์ิศาล
25 54230 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีสุข
26 54231 เด็กหญิง ปิยพัชร์ น่ิมมุกดา
27 54232 เด็กหญิง พชิรา จิตต์ธรรม
28 54233 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เหลาแหลม
29 54234 เด็กหญิง อภิษฎา ธรรมศรี
30 54235 เด็กหญิง อัจฉริยา ทวีพันธ์

ช่ือ - สกุล
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