
เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12659 เด็กชาย กฤตเมธ แก้วลอย เหลือง ลูกเสือ
2 12660 เด็กชาย กฤติเดช อาจใจ ชมพู ลูกเสือ
3 12661 เด็กชาย กฤติพงศ์ อาทิบุตร เขียว ลูกเสือ
4 12662 เด็กชาย คชภัค วันเพ็ง แสด ลูกเสือ
5 12663 เด็กชาย ณฐกร เกษี ฟ้า ลูกเสือ
6 12664 เด็กชาย ธีรวีย์ มะโนชาติ เหลือง ลูกเสือ
7 12665 เด็กชาย นราวิชญ์ ค าทาสี ชมพู ลูกเสือ
8 12666 เด็กชาย เดชาวัต พันธ์แก่น เขียว ลูกเสือ
9 12667 เด็กชาย พิชัยยุทธ สารพงษ์ แสด ลูกเสือ
10 12668 เด็กชาย ฟ้า จันทร์จ ารัส ฟ้า ลูกเสือ
11 12669 เด็กชาย วราเมธ โพธ์ิอุดม เหลือง ลูกเสือ
12 12670 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ศรีสวย ชมพู ลูกเสือ
13 12671 เด็กชาย สุเมธ ไชยโชติ เขียว ลูกเสือ
14 12672 เด็กหญิง กัญญาวี บุญร่วม เหลือง ยุวกาชาด
15 12673 เด็กหญิง กัณภร พิจารณ์ ชมพู ยุวกาชาด
16 12674 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ แววศรี เขียว ยุวกาชาด
17 12675 เด็กหญิงชนิดาภา วงศ์ธนู แสด ยุวกาชาด
18 12676 เด็กหญิงณปภัช ศรีไสย ฟ้า ยุวกาชาด
19 12677 เด็กหญิงณภัสสร ไพรบึง เหลือง ยุวกาชาด
20 12678 เด็กหญิงบุญยาพร ไพรบึง ชมพู ยุวกาชาด
21 12679 เด็กหญิงปัทฑ์มพร สมปัญญา เขียว ยุวกาชาด
22 12680 เด็กหญิงพรพรรณ เเซ่ล้ิม แสด ยุวกาชาด
23 12681 เด็กหญิงภัทรพร ผิวนวล ฟ้า ยุวกาชาด
24 12682 เด็กหญิงรวงข้าว วรรณทะวงษ์ เหลือง ยุวกาชาด
25 12683 เด็กหญิงวาสนา วงค์เลิศ ชมพู ยุวกาชาด
26 12684 เด็กหญิง วิชญาดา บุญเย่ียม เขียว ยุวกาชาด
27 12685 เด็กหญิงศศิภา ศรีดาชาติ แสด ยุวกาชาด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12686 เด็กชาย เกียรติธนพัฒน์ วงสุรินทร์ แสด ลูกเสือ
2 12687 เด็กชาย เขษมศักด์ิ ตุ้มวงศา ฟ้า ลูกเสือ
3 12688 เด็กชาย ชัยภัทร เสนคราม เหลือง ลูกเสือ
4 12689 เด็กชาย ณภัทร สายแก้ว ชมพู ลูกเสือ
5 12690 เด็กชาย ณัฐชนน ค าก่ิง เขียว ลูกเสือ
6 12691 เด็กชาย ธนดล ไชยโชติ แสด ลูกเสือ
7 12692 เด็กชาย ธนเดช ชายผา ฟ้า ลูกเสือ
8 12693 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็ชรรัตน์ เหลือง ลูกเสือ
9 12694 เด็กชาย นพรักษ์ จิตรัก ชมพู ลูกเสือ
10 12695 เด็กชาย ปภพ อายุวงค์ เขียว ลูกเสือ
11 12696 เด็กชาย พงศ์วสิษฐ์ สุพรรณ์ แสด ลูกเสือ
12 12697 เด็กชาย สันติภาพ งัดสันเทียะ ฟ้า ลูกเสือ
13 12698 เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทกิจ ฟ้า ยุวกาชาด
14 12699 เด็กหญิงกรกฎ เกิดโภคา เหลือง ยุวกาชาด
15 12700 เด็กหญิงกฤษณา พันมะลี ชมพู ยุวกาชาด
16 12701 เด็กหญิง เกศแก้ว ตวนบุตร เขียว ยุวกาชาด
17 12702 เด็กหญิง จันทิมา เสาวัง แสด ยุวกาชาด
18 12703 เด็กหญิงชนน์นิภา เเก้วกัณหา ฟ้า ยุวกาชาด
19 12704 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มะปรางค์ เหลือง ยุวกาชาด
20 12705 เด็กหญิง ฐิติมา มักสัน ชมพู ยุวกาชาด
21 12706 เด็กหญิงณัฐชยา กุ่มทอง เขียว ยุวกาชาด
22 12707 เด็กหญิงณัฐพร  ศิริชาติ แสด ยุวกาชาด
23 12708 เด็กหญิงนิตธินันต์ ตวนบุตร ฟ้า ยุวกาชาด
24 12709 เด็กหญิงประภาภัทร ช่ืนทรวง เหลือง ยุวกาชาด
25 12710 เด็กหญิงพิมพ์ลดา หมวกพิมาย ชมพู ยุวกาชาด
26 12711 เด็กหญิงพุทธชาติ โพธิสาร เขียว ยุวกาชาด
27 12712 เด็กหญิงภรภัสสรณ์ วิวาห์สุข แสด ยุวกาชาด
28 12713 เด็กหญิงโยษิตา เสนคราม ฟ้า ยุวกาชาด
29 12714 เด็กหญิง รุ่งรณิดา ทวี เหลือง ยุวกาชาด
30 12715 เด็กหญิงวาสินี ค าเพ็ชร ชมพู ยุวกาชาด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12716 เด็กชาย กรพินธ์ุ บงแก้ว เหลือง ลูกเสือ
2 12717 เด็กชาย จักรภพ สีค าทอง ชมพู ลูกเสือ
3 12718 เด็กชาย จิรชัย  สายศร เขียว ลูกเสือ
4 12719 เด็กชาย ชินบุตร นามวิชา แสด ลูกเสือ
5 12720 เด็กชาย ญฐนน ชัยนะรา ฟ้า ลูกเสือ
6 12721 เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา เหลือง ลูกเสือ
7 12722 เด็กชาย ณัฐณรงค์ เหล่าชัย ชมพู ลูกเสือ
8 12723 เด็กชาย ณัธพล กล าเงิน เขียว ลูกเสือ
9 12724 เด็กชาย ถิรวัฒน์ สุภาพ แสด ลูกเสือ
10 12725 เด็กชาย ธนพัฒน์ พานทอง ฟ้า ลูกเสือ
11 12726 เด็กชาย ธีรภัทร ไพรบึง เหลือง ลูกเสือ
12 12727 เด็กชาย โรจนศักด์ิ อายุวงศ์ ชมพู ลูกเสือ
13 12728 เด็กชาย วราเมธ สุภาพ เขียว ลูกเสือ
14 12729 เด็กชาย วีรบุรุษ มะปรางค์ แสด ลูกเสือ
15 12730 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญร่วม ฟ้า ลูกเสือ
16 12731 เด็กหญิงกนิษฐา  สมทอง เขียว เนตรนารี
17 12732 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรีลาชัย แสด เนตรนารี
18 12733 เด็กหญิงธมลวรรณ ค าเบา ฟ้า เนตรนารี
19 12734 เด็กหญิง ธัญพิชชา ไพรบึง เหลือง เนตรนารี
20 12735 เด็กหญิงปิยะดา สิงห์โคตร ชมพู เนตรนารี
21 12736 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ พุ่มสิน เขียว เนตรนารี
22 12737 เด็กหญิง รัตติกานต์ ห่อทรัพย์ แสด เนตรนารี
23 12738 เด็กหญิง เรศฤดี จันเพ็ญ ฟ้า เนตรนารี
24 12739 เด็กหญิง ลักษมี ต่วนเทศ เหลือง เนตรนารี
25 12740 เด็กหญิงวราลี ไพรบึง ชมพู เนตรนารี
26 12741 เด็กหญิงศศิประภา ไขไพรวัน เขียว เนตรนารี
27 12742 เด็กหญิง ศิริวิมล รุ่งแสง แสด เนตรนารี
28 12743 เด็กหญิงสรินรัตน์   สีดา ฟ้า เนตรนารี
29 12744 เด็กหญิง สิรีธร สุพรรณ เหลือง เนตรนารี
30 12745 เด็กหญิง สุภาวดี ภาษี ชมพู เนตรนารี
31 12746 เด็กหญิงอรวรรณ จรเด็จ เขียว เนตรนารี
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12747 เด็กชาย กรวิชญ์ มะปรางค์ เหลือง ลูกเสือ
2 12748 เด็กชาย กฤษฎา พันแก่น ชมพู ลูกเสือ
3 12749 เด็กชาย กิตติภัค ศรีสวย เขียว ลูกเสือ
4 12750 เด็กชาย จิรวัฒน์ ทองลอย แสด ลูกเสือ
5 12751 เด็กชาย เตชินท์ ศรีกะชา ฟ้า ลูกเสือ
6 12752 เด็กชาย ทักษิณ มากมาย เหลือง ลูกเสือ
7 12753 เด็กชาย ทัตเทพ เสนคราม ชมพู ลูกเสือ
8 12754 เด็กชาย เทพฤทธ์ิ แก้วกัณหา เขียว ลูกเสือ
9 12755 เด็กชาย ธนกร สายจันทร์ แสด ลูกเสือ
10 12756 เด็กชาย ธนาเดช บุทธนา ฟ้า ลูกเสือ
11 12757 เด็กชาย นัทธพล ทองบาง เหลือง ลูกเสือ
12 12758 เด็กชาย บวรวิทย์ ปรางมาศ ชมพู ลูกเสือ
13 12759 เด็กชาย พุฒิเมธ บุญเย่ียม เขียว ลูกเสือ
14 12760 เด็กชาย วัชรินทร์ ทองผล แสด ลูกเสือ
15 12761 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พลเกตุ ฟ้า ลูกเสือ
16 12762 เด็กชาย สุรกานต์ วงษ์จิตร เหลือง ลูกเสือ
17 12763 เด็กชาย อัครพล พลพิมพ์ ชมพู ลูกเสือ
18 12764 เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง เขียว ลูกเสือ
19 12765 เด็กหญิง ขวัญจิรา จันทกิจ แสด ยุวกาชาด
20 12766 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ อ่อนสา ฟ้า ยุวกาชาด
21 12767 เด็กหญิง ณัฐธิดา กล าเงิน เหลือง ยุวกาชาด
22 12768 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ มะโนชาติ ชมพู ยุวกาชาด
23 12769 เด็กหญิง นภัสสร ชนะพล เขียว ยุวกาชาด
24 12770 เด็กหญิง บัณฑิตา จัตตามาศ แสด ยุวกาชาด
25 12771 เด็กหญิง บุณยาพร บุณศรี ฟ้า ยุวกาชาด
26 12772 เด็กหญิง ปณิดา สุพรรณ เหลือง ยุวกาชาด
27 12773 เด็กหญิง ภัทราพร ทรงดอนดู่ ชมพู ยุวกาชาด
28 12774 เด็กหญิง วนัชพร ศรีภักด์ิ เขียว ยุวกาชาด
29 12775 เด็กหญิง วรัญญา พงษ์วัน แสด ยุวกาชาด
30 12776 เด็กหญิง สาธิตา บังเอิญ ฟ้า ยุวกาชาด
31 12777 เด็กหญิง สุทธิดา พงษ์เพชร เหลือง ยุวกาชาด
32 12778 เด็กหญิง อริสรา ไพรบึง ชมพู ยุวกาชาด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12779 เด็กชาย จิรภัทร สุภารัตน์ แสด ลูกเสือ
2 12780 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ ไชยชนะ ฟ้า ลูกเสือ
3 12781 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ก าแพงใหญ่ เหลือง ลูกเสือ
4 12782 เด็กชาย ดนุพร บุญมา ชมพู ลูกเสือ
5 12783 เด็กชาย ธนวัฒน์ พลเย่ียม เขียว ลูกเสือ
6 12784 เด็กชาย ธเนศวร สุภาพ แสด ลูกเสือ
7 12785 เด็กชาย ธีรภัทร์ บุญร่วม ฟ้า ลูกเสือ
8 12786 เด็กชาย นราธิป ศรีพรม เหลือง ลูกเสือ
9 12787 เด็กชาย นิรุธ บุญเกิด ชมพู ลูกเสือ
10 12788 เด็กชาย ปพนสรรค์ ศรีนาค เขียว ลูกเสือ
11 12789 เด็กชาย พรชัย สังขเพชร แสด ลูกเสือ
12 12790 เด็กชาย ภัทราวุธ ศรีโพธ์ิ ฟ้า ลูกเสือ
13 12791 เด็กชาย ภูวนาถ ทองอินทร์ เหลือง ลูกเสือ
14 12792 เด็กชาย รชานนท์ ชูช่ืน ชมพู ลูกเสือ
15 12793 เด็กชาย วิจิตรศิลป์ สุภาพ เขียว ลูกเสือ
16 12794 เด็กชาย ศุภสัณห์ ยังกิจ แสด ลูกเสือ
17 12795 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ พิลาภ ฟ้า ลูกเสือ
18 12796 เด็กชาย อาคม สุพรรณ เหลือง ลูกเสือ
19 12797 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ตุมชาติ เขียว เนตรนารี
20 12798 เด็กหญิง นันทิดา กล าเงิน แสด เนตรนารี
21 12799 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เจียรวนาลี ฟ้า เนตรนารี
22 12800 เด็กหญิง ปาณิศา เสนคราม เหลือง เนตรนารี
23 12801 เด็กหญิง พลอยรัตน์ อาจใจ ชมพู เนตรนารี
24 12802 เด็กหญิง พัชรพร บุญวงษ์ เขียว เนตรนารี
25 12803 เด็กหญิง ภรณ์ชนก ไชยมูล แสด เนตรนารี
26 12804 เด็กหญิง วริศรา ท่อนทองแดง ฟ้า เนตรนารี
27 12805 เด็กหญิง สภัสสร แหวนเงิน เหลือง เนตรนารี
28 12806 เด็กหญิง สาธิตา ไพรบึง ชมพู เนตรนารี
29 12807 เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัญญาทรงรุจิ เขียว เนตรนารี
30 12808 เด็กหญิง สุทธิกานต์ สุภาพ แสด เนตรนารี
31 12809 เด็กหญิง สุพัตชา ลีลา ฟ้า เนตรนารี
32 12810 เด็กหญิง สุพัทรา ส าราญ เหลือง เนตรนารี
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12811 เด็กชาย กฤษณพงศ์ สมเสนา ชมพู ลูกเสือ
2 12812 เด็กชาย กิตติชัย แสงค า เขียว ลูกเสือ
3 12813 เด็กชาย คัมภีร์ หลักค า แสด ลูกเสือ
4 12814 เด็กชาย ธนโชติ ทองอินทร์ ฟ้า ลูกเสือ
5 12815 เด็กชาย ธนดล สุพรรณ์ เหลือง ลูกเสือ
6 12816 เด็กชาย ธนภัทร ศรีกะชา ชมพู ลูกเสือ
7 12817 เด็กชาย ธนภัทร นามศรี เขียว ลูกเสือ
8 12818 เด็กชาย ธีรภัทร นาคดี แสด ลูกเสือ
9 12819 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ธรรมสา ฟ้า ลูกเสือ
10 12820 เด็กชาย นพเก้า จันทร์เปรียง เหลือง ลูกเสือ
11 12821 เด็กชาย นราธรณ์ นาคละออ ชมพู ลูกเสือ
12 12822 เด็กชาย ป่ินมณี นิช านาญ เขียว ลูกเสือ
13 12823 เด็กชาย ไผท ทองบาง แสด ลูกเสือ
14 12824 เด็กชาย พงษ์สิทธ์ิ ค าอินทร์ ฟ้า ลูกเสือ
15 12825 เด็กชาย ภัทรภณ อรุณพาส เหลือง ลูกเสือ
16 12826 เด็กชาย วงศกร สุนิพรรณ ชมพู ลูกเสือ
17 12827 เด็กชาย สุรเชษฐ์ มะปราง เขียว ลูกเสือ
18 12828 เด็กหญิง ขวัญจิรา พงษ์วัน ชมพู ยุวกาชาด
19 12829 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ โพธิสาร เขียว ยุวกาชาด
20 12830 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ต่อกุล แสด ยุวกาชาด
21 12831 เด็กหญิง ชนันญา สุขกาย ฟ้า ยุวกาชาด
22 12832 เด็กหญิง ชนิสรา ศรีพรม เหลือง ยุวกาชาด
23 12833 เด็กหญิง ชาลิสา มักสัน ชมพู ยุวกาชาด
24 12834 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธรรมคุณ เขียว ยุวกาชาด
25 12835 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ตอนสี แสด ยุวกาชาด
26 12836 เด็กหญิง ธิติกานต์ จรเด็จ ฟ้า ยุวกาชาด
27 12837 เด็กหญิง นลินญา บุญวงษ์ เหลือง ยุวกาชาด
28 12838 เด็กหญิง บุษกร สุภาพ ชมพู ยุวกาชาด
29 12839 เด็กหญิง ปณาพร แตงอ่อน เขียว ยุวกาชาด
30 12840 เด็กหญิง ปณาลิสาณี ไพรบึง แสด ยุวกาชาด
31 12841 เด็กหญิง พิชชาภา ชนะพจน์ ฟ้า ยุวกาชาด
32 12842 เด็กหญิง อรุณวรรณ ศรแก้ว เหลือง ยุวกาชาด
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว คณะสี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 12843 เด็กชาย ชัยยศ วงษ์ศรีมี แสด ลูกเสือ
2 12844 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สุนันท์ ฟ้า ลูกเสือ
3 12845 เด็กชาย ไชยภัทร พิมูลชาติ เหลือง ลูกเสือ
4 12846 เด็กชาย ธนกฤต จันทรา ชมพู ลูกเสือ
5 12847 เด็กชาย ธนพร ทองสุข เขียว ลูกเสือ
6 12848 เด็กชาย ธีระศักด์ิ ศรีโพธ์ิ แสด ลูกเสือ
7 12849 เด็กชาย ปรเมษฐ์ ก่ิงนอก ฟ้า ลูกเสือ
8 12850 เด็กชาย พงศ์ธร มีเหมือน เหลือง ลูกเสือ
9 12851 เด็กชาย พีรดนย์ บุญร่วม ชมพู ลูกเสือ
10 12852 เด็กชาย พุฒิพงค์ เสมศรี เขียว ลูกเสือ
11 12853 เด็กชาย ยุทธพิชัย นาคละออ แสด ลูกเสือ
12 12854 เด็กชาย รัตนพล จิตรัก ฟ้า ลูกเสือ
13 12855 เด็กชาย วศิน ชมเมือง เหลือง ลูกเสือ
14 12856 เด็กชาย สหชาต อาจใจ ชมพู ลูกเสือ
15 12857 เด็กชาย สรวิศ วันเพ็ง เขียว ลูกเสือ
16 12858 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ไพรเต้ีย แสด ลูกเสือ
17 12859 เด็กชาย สุรวิศ รอดสุข ฟ้า ลูกเสือ
18 12860 เด็กชาย อติคุณ ธรรมคุณ เหลือง ลูกเสือ
19 12861 เด็กชาย อติชาติ เกษาชาติ ชมพู ลูกเสือ
20 12862 เด็กหญิง เขมิกา จรเด็จ ชมพู เนตรนารี
21 12863 เด็กหญิง ชลดา ธรรมคุณ เขียว เนตรนารี
22 12864 เด็กหญิง ชลธิชา พันมะลี แสด เนตรนารี
23 12865 เด็กหญิง ธมลวรรณ บุญร่วม ฟ้า เนตรนารี
24 12866 เด็กหญิง ปณยา แก้วกัณหา เหลือง เนตรนารี
25 12867 เด็กหญิง ปริญญา ระวาง ชมพู เนตรนารี
26 12868 เด็กหญิง พลอยพิชา สายนะรา เขียว เนตรนารี
27 12869 เด็กหญิง พัชรพร ชัยโชติ แสด เนตรนารี
28 12870 เด็กหญิง รุจิภา  ก่ิงนอก ฟ้า เนตรนารี
29 12871 เด็กหญิง วรรณนิษา อานไธสง เหลือง เนตรนารี
30 12872 เด็กหญิง วิภาวรรณ โมงพิมาย ชมพู เนตรนารี
31 12873 เด็กหญิง สิรินยา ไพรบึง เขียว เนตรนารี
32 12874 เด็กหญิง สุภัชชา ศรีสืบมา แสด เนตรนารี
33 12874 เด็กหญิง สิริวรรณ แก้วปัญญา ฟ้า เนตรนารี
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