
ปีการศึกษา 2564  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12387 เด็กชำย กฤษกร ไพรบึง เหลือง ลูกเสือ
2 12388 เด็กชำย จิรำเจต ศิลำวรรณ แสด ลูกเสือ
3 12389 เด็กชำย ชยพล วงษ์เลิศ ฟ้ำ ลูกเสือ
4 12390 เด็กชำย ชิษณุ ธิอำมำตย์ ชมพู ลูกเสือ
5 12391 เด็กชำย ณัฐพล แสนครำม เหลือง ลูกเสือ
6 12392 เด็กชำย ณัฐภูมิ เสนครำม เขียว ลูกเสือ
7 12393 เด็กชำย ธัญญธร มุนนำรี ชมพู ลูกเสือ
8 12394 เด็กชำย ธีรเมศท์ พรมภักดี ฟ้ำ ลูกเสือ
9 12395 เด็กชำย พิตตินันท์ จ่ำงขัน เหลือง ลูกเสือ
10 12396 เด็กชำย ภูมิพั ฒน์ อำจใจ เขียว ลูกเสือ
11 12397 เด็กชำย ศิวกร ดวงสิน ชมพู ลูกเสือ
12 12398 เด็กชำย วุฒิชัย ชมเมือง แสด ลูกเสือ
13 12399 เด็กหญิง กวินตรำ จันคณำ เหลือง เนตรนำรี
14 12400 เด็กหญิง กัญญำณัฐ มักสัน ชมพู เนตรนำรี
15 12401 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ สำรพงษ์ เขียว เนตรนำรี
16 12402 เด็กหญิง ดวงกมล ศรีระเริญ แสด เนตรนำรี
17 12403 เด็กหญิง ธัญพร พงษ์เพชร ฟ้ำ เนตรนำรี
18 12404 เด็กหญิง ธีรธำฎำ บุญถวิล เหลือง เนตรนำรี
19 12405 เด็กหญิง ปรียำกำญจน์ พำลี ฟ้ำ เนตรนำรี
20 12406 เด็กหญิง ปัทมพร บุญโย เหลือง เนตรนำรี
21 12407 เด็กหญิง ปำรีณำ บุญขำว เขียว เนตรนำรี
22 12408 เด็กหญิง พัชรี ยอดจักร์ ชมพู เนตรนำรี
23 12409 เด็กหญิง พัณณิดำ ไพรบึง แสด เนตรนำรี
24 12410 เด็กหญิง ภัทรวดี อำยุวงศ์ ฟ้ำ เนตรนำรี
25 12411 เด็กหญิง วรัญญำ ทองเลิศ เหลือง เนตรนำรี
26 12412 เด็กหญิง ศิริจันทร์ จรเด็จ แสด เนตรนำรี
27 12413 เด็กหญิง สุทธิภัทร บุญร่วม เหลือง เนตรนำรี
28 12414 เด็กหญิง สุภัสสร บุญร่วม ชมพู เนตรนำรี
29 12415 เด็กหญิง หทัยกำนต์ สุภำพ เขียว เนตรนำรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/1  
เลขประจ าตัวนักเรียน / คณะสี / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ช่ือ - สกุล



ปีการศึกษา 2564  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12416 เด็กชำย กวีภัทร ธรรมคุณ เขียว ลูกเสือ
2 12417 เด็กชำย เขมชำติ ไชยโชติ เหลือง ลูกเสือ
3 12418 เด็กชำย ณชพล ทองผล ฟ้ำ ลูกเสือ
4 12419 เด็กชำย ณัฐนัย พิมพ์สระเกษ ชมพู ลูกเสือ
5 12420 เด็กชำย ทินภัทร ดวงเนตร เหลือง ลูกเสือ
6 12421 เด็กชำย ธนำ ค ำเมือง เขียว ลูกเสือ
7 12422 เด็กชำย ธีระภัทร เสนครำม แสด ลูกเสือ
8 12423 เด็กชำย พีระพล เลิศล้น ฟ้ำ ลูกเสือ
9 12424 เด็กชำย ไพบูลย์ ไพรบึง ชมพู ลูกเสือ
10 12425 เด็กชำย ภูติพงษ์ บุญร่วม เหลือง ลูกเสือ
11 12426 เด็กชำย อัฐวุฒิ ภูทอง เขียว ลูกเสือ
12 12427 เด็กชำย อ ำรุง สอนบุตร แสด ลูกเสือ
13 12428 เด็กหญิง กัญญนันทน์ น้อยนำง ชมพู เนตรนำรี
14 12429 เด็กหญิง กัญทิมำภรณ์ ทรงวำจำ เขียว เนตรนำรี
15 12430 เด็กหญิง ชนิภำ ไชยโชติ เหลือง เนตรนำรี
16 12431 เด็กหญิง ชลนิชำ ชิณทอง แสด เนตรนำรี
17 12432 เด็กหญิง ณัชชนิกำนต์ แสงเงิน ชมพู เนตรนำรี
18 12433 เด็กหญิง นฤนำท กล ำเงิน ฟ้ำ เนตรนำรี
19 12434 เด็กหญิง เบญจพร โพธ์ิอุดม เหลือง เนตรนำรี
20 12435 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ พงษ์วัน เขียว เนตรนำรี
21 12436 เด็กหญิง ศศิกำร เสมศรี ฟ้ำ เนตรนำรี
22 12437 เด็กหญิง ศิรัญญำ สำรพงษ์ แสด เนตรนำรี
23 12438 เด็กหญิง อนัญญำ บุญร่วม ชมพู เนตรนำรี

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2
เลขประจ าตัวนักเรียน / คณะสี / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ช่ือ - สกุล



ปีการศึกษา 2564  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12439 เด็กชำย กมลภพ หมำยเจริญ ชมพู ลูกเสือ
2 12440 เด็กชำย ไกรสิทธ์ิ พิมูลชำติ ฟ้ำ ลูกเสือ
3 12441 เด็กชำย จินตภัทร ไพรบึง เหลือง ลูกเสือ
4 12442 เด็กชำย ธนกร สำมำรถ ชมพู ลูกเสือ
5 12443 เด็กชำย ธนวัฒน์ หอมหุน เขียว ลูกเสือ
6 12444 เด็กชำย ธนำกร จันทรำ ฟ้ำ ลูกเสือ
7 12445 เด็กชำย ธีรเทพ ศรีจักร์ เหลือง ลูกเสือ
8 12446 เด็กชำย ปัญญำกร สีดำจันทร์ เขียว ลูกเสือ
9 12447 เด็กชำย ปัณณธร บัวจูม แสด ลูกเสือ
10 12448 เด็กชำย พีรพัฒน์ ทองมนต์ ชมพู ลูกเสือ
11 12449 เด็กชำย วงศกร ทำปลัด แสด ลูกเสือ
12 12450 เด็กชำย วิวัฒน์ เเก้วลอย ฟ้ำ ลูกเสือ
13 12451 เด็กชำย ศุภชัย โยธำ เขียว ลูกเสือ
14 12452 เด็กชำย อธิชำติ สุภำพ เหลือง ลูกเสือ
15 12453 เด็กชำย อภินัทธ์  พรมนัส ชมพู ลูกเสือ
16 12454 เด็กหญิง กนกรัตน์ พลค ำ เขียว ยุวกำชำด
17 12455 เด็กหญิง กัญญ์วรำ พงษ์วัน ฟ้ำ ยุวกำชำด
18 12456 เด็กหญิง ขวัญจิรำ ธรรมสำ ชมพู ยุวกำชำด
19 12457 เด็กหญิง จำรุภัทร โยธี เหลือง ยุวกำชำด
20 12458 เด็กหญิง ณัฐนิชำ ดวงมณี เขียว ยุวกำชำด
21 12459 เด็กหญิง ดำรำพร ในทอง ฟ้ำ ยุวกำชำด
22 12460 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เธียรทองอินทร์ แสด ยุวกำชำด
23 12461 เด็กหญิง บุณยำนุช ค ำลอย เหลือง ยุวกำชำด
24 12462 เด็กหญิง เพ็ญศิริ วันทะวงษ์ แสด ยุวกำชำด
25 12463 เด็กหญิง เเพรวำ สืบเพ็ง ชมพู ยุวกำชำด
26 12464 เด็กหญิง ภูลิตำ พิจำรย์ ฟ้ำ ยุวกำชำด
27 12465 เด็กหญิง เยำวภำ ไชยโชติ แสด ยุวกำชำด
28 12466 เด็กหญิง วันวิสำ ใจเรือง เหลือง ยุวกำชำด
29 12467 เด็กหญิง ศิริประภำ ดอกสะบำ ชมพู ยุวกำชำด
30 12468 เด็กหญิง สร้อยนภำ กล ำเงิน เขียว ยุวกำชำด
31 12469 เด็กหญิง อศนำวดี จ ำกิจ ฟ้ำ ยุวกำชำด

เลขประจ าตัวนักเรียน / คณะสี / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3



ปีการศึกษา 2564  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12470 เด็กชำย เขมกร ผลวัฒน์ เหลือง ลูกเสือ
2 12471 เด็กชำย จิรำยุ หล่มชำรี เขียว ลูกเสือ
3 12472 เด็กชำย ฉันทวุฒิ ยำศรี ชมพู ลูกเสือ
4 12473 เด็กชำย ณัฐดนัย เบ้ำทอง เหลือง ลูกเสือ
5 12474 เด็กชำย ณัฐภัทร ธรรมสำ ฟ้ำ ลูกเสือ
6 12475 เด็กชำย ดนัยณัฐ ส ำรวย แสด ลูกเสือ
7 12476 เด็กชำย นัทพงศ์ ธรรมคุณ เขียว ลูกเสือ
8 12477 เด็กชำย พงศกร โพธ์ิทอง เหลือง ลูกเสือ
9 12478 เด็กชำย พีรพัทธ   เกษเกษร แสด ลูกเสือ
10 12479 เด็กชำย วรวัฒน์  ศรีจ ำปำ ฟ้ำ ลูกเสือ
11 12480 เด็กชำย อธิบดี ดอกพอง แสด ลูกเสือ
12 12481 เด็กชำย อภิเชษ สำยเเก้ว ชมพู ลูกเสือ
13 12482 เด็กชำย อัครวิทย์ ศิลำวรรณ เหลือง ลูกเสือ
14 12483 เด็กชำย อัจฉริยะ ชลิตสกุล ชมพู ลูกเสือ
15 12484 เด็กหญิง กันยำกร สำระพงษ์ ฟ้ำ เนตรนำรี
16 12485 เด็กหญิง จรรยพร ชมเมือง เหลือง เนตรนำรี
17 12486 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ยีรัมย์ ชมพู เนตรนำรี
18 12487 เด็กหญิง ณัชริญำ สำรพงษ์ แสด เนตรนำรี
19 12488 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เดชเมือง ฟ้ำ เนตรนำรี
20 12489 เด็กหญิง นงค์นุช พิมูลชำติ เหลือง เนตรนำรี
21 12490 เด็กหญิง ปทิตตำ เหลำลุมพุก เขียว เนตรนำรี
22 12491 เด็กหญิง ปำณิศรำ โทไกรษร แสด เนตรนำรี
23 12492 เด็กหญิง ปุณยนุช เหมำะตัว ชมพู เนตรนำรี
24 12493 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร พรมพิลำภ เขียว เนตรนำรี
25 12494 เด็กหญิง พิมพิกำ จันทร เหลือง เนตรนำรี
26 12495 เด็กหญิง ภัทรำวดี โพนปลัด ชมพู เนตรนำรี
27 12496 เด็กหญิง ศิริรัฐ อำยุวงค์ ฟ้ำ เนตรนำรี
28 11794 เด็กหญิง ศุกร์อนันต์ คุณสม เขียว เนตรนำรี
29 12497 เด็กหญิง สวรินทร์ จันคณำ แสด เนตรนำรี
30 12498 เด็กหญิง หทัยชนก ประสมศรี ชมพู เนตรนำรี
31 12499 เด็กหญิง อรปรียำ รำมภักดี แสด เนตรนำรี

ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4
เลขประจ าตัวนักเรียน / คณะสี / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



ปีการศึกษา 2564  

เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12500 เด็กชำย กิตติพงศ์ สงกำ แสด ลูกเสือ
2 12501 เด็กชำย จิรำเดช ผำจีบ เหลือง ลูกเสือ
3 12502 เด็กชำย ชยำงกูร พันมะลี ชมพู ลูกเสือ
4 12503 เด็กชำย ณัฐพล ทองมีลำ ฟ้ำ ลูกเสือ
5 12504 เด็กชำย ธณัฐพร เอ็นจันทึก เหลือง ลูกเสือ
6 12505 เด็กชำย ธีร์ธวัช สุภำพ เขียว ลูกเสือ
7 12506 เด็กชำย ธีรยุทธ ปัททุม ชมพู ลูกเสือ
8 12507 เด็กชำย นิติพัฒน์ ศรีดำชำติ ฟ้ำ ลูกเสือ
9 12508 เด็กชำย บรรณสรณ์ เสนครำม เขียว ลูกเสือ
10 12509 เด็กชำย ปำรำเมศ สัตย์ธรรม แสด ลูกเสือ
11 12510 เด็กชำย รุ่งโรจน์ จรเด็จ เหลือง ลูกเสือ
12 12511 เด็กชำย ศุกลวัฒน์ จรเด็จ แสด ลูกเสือ
13 12512 เด็กชำย สรวิชญ์ สมร่ำง ฟ้ำ ลูกเสือ
14 12513 เด็กชำย สิรดนัย ศรีมงคล ชมพู ลูกเสือ
15 12514 เด็กชำย สิรวิชญ์ โลหะบำล เหลือง ลูกเสือ
16 12515 เด็กหญิง กนกวรรณ บุญร่วม เหลือง ยุวกำชำด
17 12516 เด็กหญิง กวินตรำ ไพรบึง เขียว ยุวกำชำด
18 12517 เด็กหญิง จิตรภำดำ ไพรบึง ฟ้ำ ยุวกำชำด
19 12518 เด็กหญิง ชัญญำนุช สำรพงษ์ แสด ยุวกำชำด
20 12519 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ โลมำศ ชมพู ยุวกำชำด
21 12520 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พงษ์วัน เหลือง ยุวกำชำด
22 12521 เด็กหญิง ดวงทิพย์ ต้นกันยำ เขียว ยุวกำชำด
23 12522 เด็กหญิง นันทิชำ ศรีมงคล ฟ้ำ ยุวกำชำด
24 12523 เด็กหญิง พนิดำ ส ำรำญ ชมพู ยุวกำชำด
25 12524 เด็กหญิง พัณนิตำ สุภำพ แสด ยุวกำชำด
26 12525 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ ไพรบึง ฟ้ำ ยุวกำชำด
27 12526 เด็กหญิง วชิรญำณ์ วันประเสริฐ เหลือง ยุวกำชำด
28 12527 เด็กหญิง ศศิธร มีเเก้ว เขียว ยุวกำชำด
29 12528 เด็กหญิง สุพัตรำ ค ำเหลือ แสด ยุวกำชำด
30 12529 เด็กหญิง อรกัญญำ สุภำพ ชมพู ยุวกำชำด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12530 เด็กชำย กิตติพงษ์ สำระปัญญำ แสด ลูกเสือ
2 12531 เด็กชำย คณำพงษ์ กอดทอง เหลือง ลูกเสือ
3 12532 เด็กชำย ชนะฤทธ์ิ จิตรัก ชมพู ลูกเสือ
4 12533 เด็กชำย ฐิติโชติ บุญร่วม เขียว ลูกเสือ
5 12534 เด็กชำย ณัฐกรณ์ วงหงษ์ แสด ลูกเสือ
6 12535 เด็กชำย ณัฐพงศ์ สีหำบุตร ฟ้ำ ลูกเสือ
7 12536 เด็กชำย ทักษ์ดนัย โยธี เขียว ลูกเสือ
8 12537 เด็กชำย ธนพล ละออใส ชมพู ลูกเสือ
9 12538 เด็กชำย ธนวัฒน์ สุภำรัตน์ เหลือง ลูกเสือ
10 12539 เด็กชำย ปกรเกียรติ ปัญญำ แสด ลูกเสือ
11 12540 เด็กชำย ภำนุวัฒน์ บัวลำ ฟ้ำ ลูกเสือ
12 12541 เด็กชำย วรเชษฐ บุญร่วม ชมพู ลูกเสือ
13 12542 เด็กชำย วิทยำ พลับเพลิง เหลือง ลูกเสือ
14 12543 เด็กชำย อดิเทพ แก้วไพศำล เขียว ลูกเสือ
15 12544 เด็กหญิง จันทร์ธิดำ กุดนอก ฟ้ำ เนตรนำรี
16 12545 เด็กหญิง จิตรวรรณ สำระพงษ์ ชมพู เนตรนำรี
17 12546 เด็กหญิง ชลธิชำ ไพรบึง เหลือง เนตรนำรี
18 12547 เด็กหญิง ณิชำพัชร สุพรรณ์ แสด เนตรนำรี
19 12548 เด็กหญิง ธนัญญำ พันธ์แก่น ฟ้ำ เนตรนำรี
20 12549 เด็กหญิง ธิดำพร ศรีกะชำ เขียว เนตรนำรี
21 12550 เด็กหญิง ธิดำวัลย์ ค ำใสย์ เหลือง เนตรนำรี
22 12551 เด็กหญิง นำตำลี ไชยโชติ ชมพู เนตรนำรี
23 12552 เด็กหญิง ปิยธิดำ พงษ์เพชร แสด เนตรนำรี
24 12553 เด็กหญิง พิจิตรำ โพเเดง เขียว เนตรนำรี
25 12554 เด็กหญิง พิชญำนันท์ ดับโศรก เหลือง เนตรนำรี
26 12555 เด็กหญิง ฤทัยทิพย์ กล ำเงิน ชมพู เนตรนำรี
27 12556 เด็กหญิง ศิริพันธ์ เกษศิริ ฟ้ำ เนตรนำรี
28 12557 เด็กหญิง สุภำวิดำ มะโนชำติ เขียว เนตรนำรี
29 12558 เด็กหญิง อำรยำ จันทร์ทร เหลือง เนตรนำรี
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรม
1 12559 เด็กชำย จิรศักด์ิ ส่วนบุญ เขียว ลูกเสือ
2 12560 เด็กชำย เจตพล วงศ์พินิจ ชมพู ลูกเสือ
3 12561 เด็กชำย ชวัลกร เป็นวัน แสด ลูกเสือ
4 12562 เด็กชำย ณัฏฐพล ธรรมษำ เหลือง ลูกเสือ
5 12563 เด็กชำย ณัฐกรณ์   มำลัย ฟ้ำ ลูกเสือ
6 12564 เด็กชำย ณัฐกำนต์ พันศรี แสด ลูกเสือ
7 12565 เด็กชำย ณัฐวุฒิ มะปรำง เขียว ลูกเสือ
8 12566 เด็กชำย ธนบูรณ์ บุณจ ำเนียร ชมพู ลูกเสือ
9 12567 เด็กชำย ธนพัฒน์ โพธ์ิศรีสุข เหลือง ลูกเสือ
10 12568 เด็กชำย ธันวำ แตงฉ่ ำ แสด ลูกเสือ
11 12569 เด็กชำย ธีรภัทร ไก่แก้ว ชมพู ลูกเสือ
12 12570 เด็กชำย ธีระเทพ ทุมวัน ฟ้ำ ลูกเสือ
13 12571 เด็กชำย บำรมี จรเด็จ เขียว ลูกเสือ
14 12572 เด็กชำย ปุณวิทย์ สนสกุล ชมพู ลูกเสือ
15 12573 เด็กชำย เลิศพิพัฒน์ หงษ์สุวรรณ เหลือง ลูกเสือ
16 12574 เด็กชำย สกลวรรธน์ บุญร่วม ฟ้ำ ลูกเสือ
17 12575 เด็กหญิง ขวัญใจ สุภำพ ชมพู ยุวกำชำด
18 12576 เด็กหญิง จีรนันท์ พันมะลี เขียว ยุวกำชำด
19 12577 เด็กหญิง ชำริสำ วะโรรส แสด ยุวกำชำด
20 12578 เด็กหญิง ฐิตำพร พงษ์วัน เหลือง ยุวกำชำด
21 12579 เด็กหญิง ณัฐธิดำ สวำสด์ิวงค์ ฟ้ำ ยุวกำชำด
22 12580 เด็กหญิง ธรรศธนสร บัวรินทร์ ชมพู ยุวกำชำด
23 12581 เด็กหญิง ธิดำกำนต์ ค ำใสย์ เขียว ยุวกำชำด
24 12582 เด็กหญิง ปำณิตำ พันธ์แก่น แสด ยุวกำชำด
25 12583 เด็กหญิง เปียทิพย์ ทิเเพง เขียว ยุวกำชำด
26 12584 เด็กหญิง พรชนก ไพรบึง เหลือง ยุวกำชำด
27 12585 เด็กหญิง พัชรำพร คุณชำติ ชมพู ยุวกำชำด
28 12586 เด็กหญิง ศรัณย์พร ภัยวงศ์ ฟ้ำ ยุวกำชำด
29 12587 เด็กหญิง ศิรประภำ พัดกลม แสด ยุวกำชำด
30 12588 เด็กหญิง สร้อยฟ้ำ กล ำเงิน เหลือง ยุวกำชำด
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