
เลขทีห่อ้ง รหสันกัเรยีน ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ ชือ่-สกลุ ระดบัช ัน้

1 35543 เด็กชาย สรุภมู ิ ศรสีกลุอ าพร ด.ช.สรุภมู ิ ศรสีกลุอ าพร มัธยมศกึษา 1/1 EIS

2 35549 เด็กชาย อรรถพันธ์ สริกิลัยาณธรรม ด.ช.อรรถพันธ ์ สริกิลัยาณธรรม มัธยมศกึษา 1/1 EIS

3 35552 เด็กหญงิ วรษิรา วฒุกิรพงศ์ ด.ญ.วรษิรา  วฒุกิรพงศ์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

4 35553 เด็กหญงิ วนัชพร นอ้ยสกลุ ด.ญ.วนัชพร  นอ้ยสกลุ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

5 35556 เด็กหญงิ พรีญา ค าขวัญ ด.ญ.พรีญา  ค าขวัญ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

6 35570 เด็กหญงิ วภิาวี แดงสยีนุ ด.ญ.วภิาว ี แดงสยีนุ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

7 35585 เด็กหญงิ วรรณวนัช มหาดเล็ก ด.ญ.วรรณวนัช  มหาดเล็ก มัธยมศกึษา 1/1 EIS

8 35592 เด็กหญงิ ปรญีาภรณ์ เอีย่มพุก ด.ญ.ปรญีาภรณ์  เอีย่มพุก มัธยมศกึษา 1/1 EIS

9 35593 เด็กชาย ชยัวัฒน์ สดับสาร ด.ช.ชยัวัฒน์  สดับสาร มัธยมศกึษา 1/1 EIS

10 35613 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพชรดมีสีกลุ ด.ช.ธนวัฒน์  เพชรดมีสีกลุ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

11 35662 เด็กหญงิ ธัญรดา ดอกขจร ด.ญ.ธัญรดา  ดอกขจร มัธยมศกึษา 1/1 EIS

12 35664 เด็กหญงิ ปภัสสร ประวงิทรัพย์ ด.ญ.ปภัสสร  ประวงิทรัพย์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

13 35715 เด็กหญงิ กลัยรัตน์ นยิม ด.ญ.กลัยรัตน ์ นยิม มัธยมศกึษา 1/1 EIS

14 35763 เด็กหญงิ เพชรัตน์ สขุสรัุตน์ ด.ญ.เพชรัตน์  สขุสรัุตน์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

15 35820 เด็กหญงิ ญาณศิา โอปัณณา ด.ญ.ญาณศิา  โอปัณณา มัธยมศกึษา 1/1 EIS

16 35821 เด็กหญงิ อสมาพร ฮวบข า ด.ญ.อสมาพร  ฮวบข า มัธยมศกึษา 1/1 EIS

17 35953 เด็กชาย วรภัทร ศลีาเนียม ด.ช.วรภัทร  ศลีาเนียม มัธยมศกึษา 1/1 EIS

18 36037 เด็กหญงิ ศภุสิรา ชยัแสง ด.ญ.ศภุสิรา  ชยัแสง มัธยมศกึษา 1/1 EIS

19 36038 เด็กหญงิ ชฎาพร เรอืงค า ด.ญ.ชฎาพร  เรอืงค า มัธยมศกึษา 1/1 EIS

20 36210 เด็กหญงิ ณัฐธดิา ยิม้สงวน ด.ญ.ณัฐธดิา  ยิม้สงวน มัธยมศกึษา 1/1 EIS

21 36367 เด็กหญงิ ภัทรภร ศรสีารากร ด.ญ.ภัทรภร  ศรสีารากร มัธยมศกึษา 1/1 EIS

22 36405 เด็กชาย กรมษิฐ์ ฤกษ์โหรา ด.ช.กรมษิฐ ์ ฤกษ์โหรา มัธยมศกึษา 1/1 EIS

23 36718 เด็กชาย นฤชติ อื๊อนุเคราะห์ ด.ช.นฤชติ  อื๊อนุเคราะห์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

24 36719 เด็กหญงิ ภัทรมน บญุประเสรฐิ ด.ญ.ภัทรมน  บญุประเสรฐิ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

25 36954 เด็กหญงิ ฑติฐติา พรามเล็ก ด.ญ.ฑติฐติา  พรามเล็ก มัธยมศกึษา 1/1 EIS

26 37231 เด็กหญงิ พรีดา รุง่เรอืง ด.ญ.พรีดา  รุง่เรอืง มัธยมศกึษา 1/1 EIS

27 37450 เด็กหญงิ โสรยา แกมสวุรรณ ด.ญ.โสรยา  แกมสวุรรณ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

28 37475 เด็กหญงิ รนิรชา รสชุม่ ด.ญ.รนิรชา  รสชุม่ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

29 38088 เด็กหญงิ พรปวรี์ พลับอนิ ด.ญ.พรปวรี ์ พลับอนิ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

30 38164 เด็กชาย ธรีพัฒน์ จันทรอ์อ่น ด.ช.ธรีพัฒน ์ จันทรอ์อ่น มัธยมศกึษา 1/1 EIS

31 38167 เด็กชาย ศวิกร ทองยอด ด.ช.ศวิกร  ทองยอด มัธยมศกึษา 1/1 EIS

32 38656 เด็กหญงิ ศศกิานต์ ธรรมะ ด.ญ.ศศกิานต ์ ธรรมะ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

33 38908 เด็กหญงิ นัชชา ธรรมชาติ ด.ญ.นัชชา  ธรรมชาติ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

34 39119 เด็กหญงิ กลุนษิฐ์ พ่วงนิม่ ด.ญ.กลุนษิฐ ์ พ่วงนิม่ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

35 39411 เด็กหญงิ กลุศิรา วัฒนพงษ์ ด.ญ.กลุศิรา  วัฒนพงษ์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

36 41057 เด็กหญงิ ณัฐกาญจน์ ปั้นตระกลู ด.ญ.ณัฐกาญจน ์ ปั้นตระกลู มัธยมศกึษา 1/1 EIS

37 41438 เด็กชาย วฒุกิร สสีด ด.ช.วฒุกิร  สสีด มัธยมศกึษา 1/1 EIS

38 43710 เด็กชาย อชริวัตติ์ อภลิักษ์นุกลู ด.ช.อชริวัตติ ์ อภลิักษ์นุกลู มัธยมศกึษา 1/1 EIS

39 43992 เด็กชาย ณรงครั์ชช์ ยงศรปัีญญะฤทธิ์ ด.ช.ณรงครั์ชช ์ ยงศรปัีญญะฤทธิ์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

40 44127 เด็กหญงิ ปรยีดา ดาวเรอืง ด.ญ.ปรยีดา  ดาวเรอืง มัธยมศกึษา 1/1 EIS

41 44207 เด็กชาย ธนวันต์ บญุปลอด ด.ช.ธนวันต ์ บญุปลอด มัธยมศกึษา 1/1 EIS

42 44241 เด็กหญงิ กญัญาพัชร จันทรห์อม ด.ญ.กญัญาพัชร  จันทรห์อม มัธยมศกึษา 1/1 EIS

43 44254 เด็กหญงิ สริกินัยา ปานอรัุง ด.ญ.สริกินัยา  ปานอรัุง มัธยมศกึษา 1/1 EIS

44 44284 เด็กหญงิ จริภญิญา แปลงทรัพย์ ด.ญ.จริภญิญา  แปลงทรัพย์ มัธยมศกึษา 1/1 EIS

45 44291 เด็กหญงิ ศศวณีา ทองบัว ด.ญ.ศศวณีา  ทองบัว มัธยมศกึษา 1/1 EIS

ขอ้มลูนักศกึษารายหอ้งระดับชัน้ มัธยมศกึษา สาขาวชิา EIS ชัน้ปี 1



1 35547 เด็กชาย ชญานนท์ มาเหมอืน ด.ช.ชญานนท ์ มาเหมอืน มัธยมศกึษา 1/10 EIS

2 35554 เด็กชาย ปวรี์ บญุสง่สมนุกลู ด.ช.ปวรี ์ บญุสง่สมนุกลู มัธยมศกึษา 1/10 EIS

3 35617 เด็กชาย ไวรวชิญ์ ร าไพผอ่ง ด.ช.ไวรวชิญ ์ ร าไพผอ่ง มัธยมศกึษา 1/10 EIS

4 35625 เด็กชาย ณัฐพันธ์ กติตสิงคราม ด.ช.ณัฐพันธ ์ กติตสิงคราม มัธยมศกึษา 1/10 EIS

5 36061 เด็กหญงิ มรัินตี มลิยมาตร ด.ญ.มรัินต ี มลิยมาตร มัธยมศกึษา 1/10 EIS

6 36089 เด็กหญงิ พชิามญชุ์ ชณุหกจิ ด.ญ.พชิามญชุ ์ ชณุหกจิ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

7 36566 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สขุอนิทร์ ด.ช.ณัฐพงศ ์ สขุอนิทร์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

8 36610 เด็กชาย ยศนันท์ อิม่อาบ ด.ช.ยศนันท ์ อิม่อาบ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

9 37026 เด็กชาย ธนชาติ ข าดี ด.ช.ธนชาต ิ ข าดี มัธยมศกึษา 1/10 EIS

10 40543 เด็กหญงิ วรรณภัท เจรญิรุง่ ด.ญ.วรรณภัท  เจรญิรุง่ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

11 40956 เด็กหญงิ ศรญิญา ทองชมภนุูช ด.ญ.ศรญิญา  ทองชมภนุูช มัธยมศกึษา 1/10 EIS

12 41398 เด็กชาย ปิยปาณ ขวัญดี ด.ช.ปิยปาณ  ขวัญดี มัธยมศกึษา 1/10 EIS

13 42608 เด็กหญงิ ณัชชา รุง่เรอืง ด.ญ.ณัชชา  รุง่เรอืง มัธยมศกึษา 1/10 EIS

14 43044 เด็กชาย สริวชิญ์ ภริมยก์ติตโิชติ ด.ช.สริวชิญ ์ ภริมยก์ติตโิชติ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

15 43453 เด็กชาย นราวชิญ์ ตันเจรญิ ด.ช.นราวชิญ ์ ตันเจรญิ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

16 43773 เด็กชาย ณัฐรัฐ กระเชา้เพ็ชร์ ด.ช.ณัฐรัฐ  กระเชา้เพ็ชร์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

17 43811 เด็กชาย ธนพล ค าวอน ด.ช.ธนพล  ค าวอน มัธยมศกึษา 1/10 EIS

18 43947 นาย ศริพิงศ์ ยือ้เผา่พันธ์ นายศริพิงศ ์ ยือ้เผา่พันธ์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

19 43983 เด็กชาย วรานนท์ มากหลาย ด.ช.วรานนท ์ มากหลาย มัธยมศกึษา 1/10 EIS

20 44002 เด็กหญงิ สาธติา นยิมรัตน์ ด.ญ.สาธติา  นยิมรัตน์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

21 44009 เด็กชาย จริกาล มั่นมุง่ยนต์ ด.ช.จริกาล  มั่นมุง่ยนต์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

22 44063 เด็กชาย สรศักดิ์ พูลเฉลมิ ด.ช.สรศักดิ ์ พูลเฉลมิ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

23 44064 เด็กหญงิ ศริวิรรณ รอดสงัวาลย์ ด.ญ.ศริวิรรณ  รอดสงัวาลย์ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

24 44077 เด็กชาย ธนกฤต กวยกอื ด.ช.ธนกฤต  กวยกอื มัธยมศกึษา 1/10 EIS

25 44084 เด็กชาย กนัตพัฒน์ ศักดาคาร ด.ช.กนัตพัฒน ์ ศักดาคาร มัธยมศกึษา 1/10 EIS

26 44138 เด็กชาย ธนานนท์ แซล่ี้ ด.ช.ธนานนท ์ แซล่ี้ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

27 44162 เด็กชาย อนุสรณ์ โพธิส์นอง ด.ช.อนุสรณ์  โพธิส์นอง มัธยมศกึษา 1/10 EIS

28 44191 เด็กชาย นพรัตน์ นลินารถ ด.ช.นพรัตน์  นลินารถ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

29 44216 เด็กชาย สวุภัทร แจง้สวา่ง ด.ช.สวุภัทร  แจง้สวา่ง มัธยมศกึษา 1/10 EIS

30 44221 เด็กชาย พบพรษิฐ์ วงศเ์พิม่พูล ด.ช.พบพรษิฐ ์ วงศเ์พิม่พูล มัธยมศกึษา 1/10 EIS

31 44225 เด็กหญงิ มารสิา แซเ่อีย้ ด.ญ.มารสิา  แซเ่อีย้ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

32 44226 เด็กหญงิ จรัิชญา เดชธนู ด.ญ.จรัิชญา  เดชธนู มัธยมศกึษา 1/10 EIS

33 44229 เด็กหญงิ กรกนัยา บญุลา ด.ญ.กรกนัยา  บญุลา มัธยมศกึษา 1/10 EIS

34 44251 เด็กหญงิ เบญจมาศ สนิลาลับ ด.ญ.เบญจมาศ  สนิลาลับ มัธยมศกึษา 1/10 EIS

35 44252 เด็กชาย รัฐธรี์ ศรคีง ด.ช.รัฐธรี ์ ศรคีง มัธยมศกึษา 1/10 EIS

36 44255 เด็กชาย กสกิร พรายงาม ด.ช.กสกิร  พรายงาม มัธยมศกึษา 1/10 EIS

37 44288 เด็กหญงิ อรสิรา ศรเีจรญิ ด.ญ.อรสิรา  ศรเีจรญิ มัธยมศกึษา 1/10 EIS



1 35594 เด็กหญงิ ชวีาพร นวมนิม่ ด.ญ.ชวีาพร  นวมนิม่ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

2 35616 เด็กหญงิ ญาณศิา ยอดยิง่ ด.ญ.ญาณศิา  ยอดยิง่ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

3 35621 เด็กหญงิ ภคร ทะนันไธสง ด.ญ.ภคร  ทะนันไธสง มัธยมศกึษา 1/2 EIS

4 35670 เด็กชาย ชยพล ไมโ้พธิท์อง ด.ช.ชยพล  ไมโ้พธิท์อง มัธยมศกึษา 1/2 EIS

5 35691 เด็กชาย ธัญเทพ โคว้อารยี์ ด.ช.ธัญเทพ  โคว้อารยี์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

6 35701 เด็กชาย ธนนทัช บัวมี ด.ช.ธนนทัช  บัวมี มัธยมศกึษา 1/2 EIS

7 35708 เด็กหญงิ จรัิชพร พลชว่ย ด.ญ.จรัิชพร  พลชว่ย มัธยมศกึษา 1/2 EIS

8 35803 เด็กชาย ธนกฤต ลิม้ยุน่ทรง ด.ช.ธนกฤต  ลิม้ยุน่ทรง มัธยมศกึษา 1/2 EIS

9 35830 เด็กหญงิ ภัสสราภรณ์ อุน่เมอืง ด.ญ.ภัสสราภรณ์  อุน่เมอืง มัธยมศกึษา 1/2 EIS

10 35860 เด็กหญงิ ปภาวรนิท์ มลูพวก ด.ญ.ปภาวรนิท ์ มลูพวก มัธยมศกึษา 1/2 EIS

11 35902 เด็กชาย วทิติ แยม้ขยาย ด.ช.วทิติ  แยม้ขยาย มัธยมศกึษา 1/2 EIS

12 35931 เด็กชาย กฤษนัดดา เสนาพลสทิธิ์ ด.ช.กฤษนัดดา  เสนาพลสทิธิ์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

13 35936 เด็กหญงิ กญัญารัตน์ ค าผกู ด.ญ.กญัญารัตน ์ ค าผกู มัธยมศกึษา 1/2 EIS

14 35987 เด็กชาย ศภุวชิย์ ผลาเลศิ ด.ช.ศภุวชิย ์ ผลาเลศิ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

15 36192 เด็กชาย ธนาคมิ โอง่เคลอืบ ด.ช.ธนาคมิ  โอง่เคลอืบ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

16 36208 เด็กชาย อษัฏา เอมโกษา ด.ช.อษัฏา  เอมโกษา มัธยมศกึษา 1/2 EIS

17 36285 เด็กชาย ชยัวัฒน์ คงสคุนธ์ ด.ช.ชยัวัฒน์  คงสคุนธ์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

18 36314 เด็กหญงิ ศกนุตลา แสงจันทร์ ด.ญ.ศกนุตลา  แสงจันทร์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

19 36480 เด็กหญงิ สลลิทพิย์ ฉมิมะ ด.ญ.สลลิทพิย ์ ฉมิมะ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

20 36505 เด็กชาย ญาณวรตุม์ เมอืงซา้ย ด.ช.ญาณวรตุม ์ เมอืงซา้ย มัธยมศกึษา 1/2 EIS

21 36550 เด็กชาย พงศกร บา้นโก๋ ด.ช.พงศกร  บา้นโก๋ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

22 36581 เด็กหญงิ ญาณศิา นุ่นแกว้ ด.ญ.ญาณศิา  นุ่นแกว้ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

23 37043 เด็กหญงิ ชลณษิา ขวัญพราย ด.ญ.ชลณษิา  ขวัญพราย มัธยมศกึษา 1/2 EIS

24 37147 เด็กหญงิ ชญานันท์ ขจรเศรษฐ์ ด.ญ.ชญานันท ์ ขจรเศรษฐ์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

25 37366 เด็กชาย อนุวัฒน์ สวา่งโยธนิ ด.ช.อนุวัฒน์  สวา่งโยธนิ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

26 38536 เด็กหญงิ กรสริิ จันทมัน ด.ญ.กรสริ ิ จันทมัน มัธยมศกึษา 1/2 EIS

27 38582 เด็กหญงิ สนัุนทนิี ชา้งเผอืก ด.ญ.สนัุนทนิ ี ชา้งเผอืก มัธยมศกึษา 1/2 EIS

28 38642 เด็กหญงิ พรภัสสร กงเรอื ด.ญ.พรภัสสร  กงเรอื มัธยมศกึษา 1/2 EIS

29 38740 เด็กหญงิ กมลวรรณ แตงเจรญิ ด.ญ.กมลวรรณ  แตงเจรญิ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

30 39304 เด็กชาย ธนกฤต อ าภา ด.ช.ธนกฤต  อ าภา มัธยมศกึษา 1/2 EIS

31 39309 เด็กหญงิ สนุสิา ทองชมภนุูช ด.ญ.สนุสิา  ทองชมภนุูช มัธยมศกึษา 1/2 EIS

32 39318 เด็กชาย ยศวัฒน์ ทรัพยไ์พศาล ด.ช.ยศวัฒน์  ทรัพยไ์พศาล มัธยมศกึษา 1/2 EIS

33 39327 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ศักดานุกลู ด.ญ.ณัฐณชิา  ศักดานุกลู มัธยมศกึษา 1/2 EIS

34 39373 เด็กชาย สหีราช ใจชืน่ ด.ช.สหีราช  ใจชืน่ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

35 39633 เด็กหญงิ ชญานุช ศรจีนิดา ด.ญ.ชญานุช  ศรจีนิดา มัธยมศกึษา 1/2 EIS

36 39737 เด็กหญงิ นรมน กอ้นหนิ ด.ญ.นรมน  กอ้นหนิ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

37 39855 เด็กหญงิ แพรวา ชศูรี ด.ญ.แพรวา  ชศูรี มัธยมศกึษา 1/2 EIS

38 40325 เด็กชาย สริวชิญ์ สกุฤตยา ด.ช.สริวชิญ ์ สกุฤตยา มัธยมศกึษา 1/2 EIS

39 43328 เด็กชาย ณัชพล คณุทา้วเทยีม ด.ช.ณัชพล  คณุทา้วเทยีม มัธยมศกึษา 1/2 EIS

40 43797 เด็กหญงิ เบญญทพิย์ ใชท้อง ด.ญ.เบญญทพิย ์ ใชท้อง มัธยมศกึษา 1/2 EIS

41 44108 เด็กหญงิ จาราวี เต็งวันสวัสดิ์ ด.ญ.จาราว ี เต็งวันสวัสดิ์ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

42 44177 เด็กหญงิ ณัฏฐณชิา หอมขนุทด ด.ญ.ณัฏฐณชิา  หอมขนุทด มัธยมศกึษา 1/2 EIS

43 44184 เด็กหญงิ ปัณฑติา ดนิด าเหมาะ ด.ญ.ปัณฑติา  ดนิด าเหมาะ มัธยมศกึษา 1/2 EIS

44 44192 เด็กชาย ราชภมูิ เพิม่ขรัวจ า ด.ช.ราชภมู ิ เพิม่ขรัวจ า มัธยมศกึษา 1/2 EIS



1 35859 เด็กหญงิ จฬุาลักษณ์ แซล่ิม้ ด.ญ.จฬุาลักษณ์  แซล่ิม้ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

2 36034 เด็กชาย เกรกิขจร สขุเสาร์ ด.ช.เกรกิขจร  สขุเสาร์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

3 36095 เด็กชาย ณฐกร นุ่มนอ้ย ด.ช.ณฐกร  นุ่มนอ้ย มัธยมศกึษา 1/3 EIS

4 36774 เด็กหญงิ ปาณศิา พลจันทร์ ด.ญ.ปาณศิา  พลจันทร์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

5 37122 เด็กชาย ณชิพนธ์ พัฒนวัชรกลุ ด.ช.ณชิพนธ ์ พัฒนวัชรกลุ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

6 37462 เด็กชาย อาชวนิ มาต านาน ด.ช.อาชวนิ  มาต านาน มัธยมศกึษา 1/3 EIS

7 37505 เด็กชาย ธนวัฒน์ พุ่มสอาด ด.ช.ธนวัฒน์  พุ่มสอาด มัธยมศกึษา 1/3 EIS

8 37683 เด็กหญงิ พมิพกานต์ เอีย่มละมัย ด.ญ.พมิพกานต ์ เอีย่มละมัย มัธยมศกึษา 1/3 EIS

9 38495 เด็กชาย ศภุกร บัวพึง่ ด.ช.ศภุกร  บัวพึง่ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

10 38552 เด็กชาย พงศภ์รณ์ วรรณสศุรี ด.ช.พงศภ์รณ์  วรรณสศุรี มัธยมศกึษา 1/3 EIS

11 38896 เด็กหญงิ ธณัฐฐา บญุกลิน่ ด.ญ.ธณัฐฐา  บญุกลิน่ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

12 38933 เด็กชาย ชลภัทร โรจนงค์ ด.ช.ชลภัทร  โรจนงค์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

13 38979 เด็กชาย วัณภภิพ สวุรรณสนิธุ์ ด.ช.วัณภภิพ  สวุรรณสนิธุ์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

14 39308 เด็กหญงิ ธันยช์นก ค าสแีกว้ ด.ญ.ธันยช์นก  ค าสแีกว้ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

15 40022 เด็กหญงิ ปฏมิา กาละจติต์ ด.ญ.ปฏมิา  กาละจติต์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

16 41351 เด็กหญงิ กวติา อุน่เมอืง ด.ญ.กวติา  อุน่เมอืง มัธยมศกึษา 1/3 EIS

17 41413 เด็กหญงิ พรรณวร ชลอชล ด.ญ.พรรณวร  ชลอชล มัธยมศกึษา 1/3 EIS

18 41742 เด็กหญงิ ชญัญา ไชยปรชีา ด.ญ.ชญัญา  ไชยปรชีา มัธยมศกึษา 1/3 EIS

19 43169 เด็กหญงิ รัชนก สวุรรณาจล ด.ญ.รัชนก  สวุรรณาจล มัธยมศกึษา 1/3 EIS

20 43345 เด็กหญงิ อดวิรรณ นวมนิม่ ด.ญ.อดวิรรณ  นวมนิม่ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

21 43820 เด็กชาย จริพงศ์ ลิม้ยง้ ด.ช.จริพงศ ์ ลิม้ยง้ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

22 43830 เด็กชาย ธัญเทพ อนิเหมอืน ด.ช.ธัญเทพ  อนิเหมอืน มัธยมศกึษา 1/3 EIS

23 43835 เด็กชาย ศภุวัช บญุณรงค์ ด.ช.ศภุวัช  บญุณรงค์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

24 44100 เด็กชาย สเุมธ จันทรป์รงุ ด.ช.สเุมธ  จันทรป์รงุ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

25 44167 เด็กชาย พัฒนพล กจิธรรม ด.ช.พัฒนพล  กจิธรรม มัธยมศกึษา 1/3 EIS

26 44179 เด็กชาย ศักดิช์ยั เกลยีวสมัพันธใ์จ ด.ช.ศักดิช์ยั  เกลยีวสมัพันธใ์จ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

27 44182 เด็กชาย วโรดม ชมใจ ด.ช.วโรดม  ชมใจ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

28 44213 เด็กชาย ธงชยั นุ่นนุ่ม ด.ช.ธงชยั  นุ่นนุ่ม มัธยมศกึษา 1/3 EIS

29 44230 เด็กชาย นพภาณุ ฤทธจัินทร์ ด.ช.นพภาณุ  ฤทธจัินทร์ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

30 44247 เด็กหญงิ สภุาวดี บแุกว้ ด.ญ.สภุาวด ี บแุกว้ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

31 44275 เด็กหญงิ ชนัญชดิา กลบีเมฆ ด.ญ.ชนัญชดิา  กลบีเมฆ มัธยมศกึษา 1/3 EIS

32 44313 เด็กหญงิ มนรดา เจยีมแท ้ ด.ญ.มนรดา  เจยีมแท ้ มัธยมศกึษา 1/3 EIS



1 35714 เด็กชาย นรวรี์ อทิธพัิทวรโชติ ด.ช.นรวรี ์ อทิธพัิทวรโชติ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

2 36000 เด็กหญงิ พรชนก ตรเีพชร ด.ญ.พรชนก  ตรเีพชร มัธยมศกึษา 1/4 EIS

3 36063 เด็กชาย จักรพงศ์ แยม้ขยาย ด.ช.จักรพงศ ์ แยม้ขยาย มัธยมศกึษา 1/4 EIS

4 36083 เด็กชาย อนุชติ เขมน้กสกิรรม ด.ช.อนุชติ  เขมน้กสกิรรม มัธยมศกึษา 1/4 EIS

5 36087 เด็กชาย วรภัทร เทีย่งเธยีรธรรม ด.ช.วรภัทร  เทีย่งเธยีรธรรม มัธยมศกึษา 1/4 EIS

6 36106 เด็กหญงิ รมดิา แกว้ยอด ด.ญ.รมดิา  แกว้ยอด มัธยมศกึษา 1/4 EIS

7 36135 เด็กหญงิ ณัฏฐณชิา ชาวโพงพาง ด.ญ.ณัฏฐณชิา  ชาวโพงพาง มัธยมศกึษา 1/4 EIS

8 36136 เด็กชาย อชุกุร สรรเสรญิ ด.ช.อชุกุร  สรรเสรญิ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

9 36153 เด็กชาย สธุมินต์ เลศิรุง่วัฒนา ด.ช.สธุมินต ์ เลศิรุง่วัฒนา มัธยมศกึษา 1/4 EIS

10 36160 เด็กชาย ศภุกฤต เดชวเิศษ ด.ช.ศภุกฤต  เดชวเิศษ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

11 36330 เด็กชาย พชรพล ภานุรัตน์ ด.ช.พชรพล  ภานุรัตน์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

12 36386 เด็กหญงิ สณุสิา รักษ์สมบรูณ์ ด.ญ.สณุสิา  รักษ์สมบรูณ์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

13 36388 เด็กชาย อษัฎายธุ วังสอง ด.ช.อษัฎายธุ  วังสอง มัธยมศกึษา 1/4 EIS

14 36521 เด็กชาย ภัทรดนัย โกฎทอง ด.ช.ภัทรดนัย  โกฎทอง มัธยมศกึษา 1/4 EIS

15 36770 เด็กหญงิ อรสิา วงษ์โต ด.ญ.อรสิา  วงษ์โต มัธยมศกึษา 1/4 EIS

16 36806 เด็กชาย สทิธโิชค ชกู าเหนดิ ด.ช.สทิธโิชค  ชกู าเหนดิ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

17 37206 เด็กหญงิ แพรวพรรณ เจา้คณุ ด.ญ.แพรวพรรณ  เจา้คณุ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

18 37280 เด็กหญงิ พรนัชชา เทพลบิ ด.ญ.พรนัชชา  เทพลบิ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

19 37411 เด็กชาย ชตุพิงศ์ สนิทบ ด.ช.ชตุพิงศ ์ สนิทบ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

20 37934 เด็กหญงิ ปัณฑติา ชยัรัตนาภรณ์ ด.ญ.ปัณฑติา  ชยัรัตนาภรณ์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

21 38445 เด็กหญงิ วรรณรดา รัตนรักษ์ ด.ญ.วรรณรดา  รัตนรักษ์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

22 38689 เด็กชาย รชตภณ ทับทมิ ด.ช.รชตภณ  ทับทมิ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

23 38720 เด็กชาย คณานนท์ เกดิบรรดษิฐ์ ด.ช.คณานนท ์ เกดิบรรดษิฐ์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

24 38855 เด็กหญงิ พรนภัส กล า่ทอง ด.ญ.พรนภัส  กล า่ทอง มัธยมศกึษา 1/4 EIS

25 39298 เด็กหญงิ พลอยไพลนิ สงิหท์อง ด.ญ.พลอยไพลนิ  สงิหท์อง มัธยมศกึษา 1/4 EIS

26 39305 เด็กหญงิ วรรวกิา พุ่มมาลา ด.ญ.วรรวกิา  พุ่มมาลา มัธยมศกึษา 1/4 EIS

27 40001 เด็กหญงิ ภัทราพร นลิอรา่ม ด.ญ.ภัทราพร  นลิอรา่ม มัธยมศกึษา 1/4 EIS

28 41533 เด็กชาย ณัฐดนัย แพเจรญิ ด.ช.ณัฐดนัย  แพเจรญิ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

29 42111 เด็กชาย ภวูเมศวร์ ถาวร ด.ช.ภวูเมศวร ์ ถาวร มัธยมศกึษา 1/4 EIS

30 42308 เด็กชาย สริชิยั อนิทรส์ร ด.ช.สริชิยั  อนิทรส์ร มัธยมศกึษา 1/4 EIS

31 42446 เด็กชาย เมธัส มลูรัตน์ ด.ช.เมธัส  มลูรัตน์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

32 43134 เด็กชาย จนัสธร บญุประกอบพร ด.ช.จนัสธร  บญุประกอบพร มัธยมศกึษา 1/4 EIS

33 43210 เด็กชาย ธนกร ธนกิกลุ ด.ช.ธนกร  ธนกิกลุ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

34 43763 เด็กหญงิ ลักษิกา หลวงงาม ด.ญ.ลักษิกา  หลวงงาม มัธยมศกึษา 1/4 EIS

35 43793 เด็กหญงิ ชณติา สขุอยู่ ด.ญ.ชณติา  สขุอยู่ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

36 43866 เด็กหญงิ พลอยใส แสงโสม ด.ญ.พลอยใส  แสงโสม มัธยมศกึษา 1/4 EIS

37 43925 เด็กหญงิ ศศภิา อรา่มฉาย ด.ญ.ศศภิา  อรา่มฉาย มัธยมศกึษา 1/4 EIS

38 43931 เด็กหญงิ ศภุสนิี ดวงศรจัีนทร์ ด.ญ.ศภุสนิี  ดวงศรจัีนทร์ มัธยมศกึษา 1/4 EIS

39 44331 เด็กชาย อนิทัช พงษ์ทอง ด.ช.อนิทัช  พงษ์ทอง มัธยมศกึษา 1/4 EIS



1 35638 เด็กหญงิ สโรชา ยิง่ยงค์ ด.ญ.สโรชา  ยิง่ยงค์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

2 35883 เด็กชาย กติตณัิฏฐ์ ตนประเสรฐิ ด.ช.กติตณัิฏฐ ์ ตนประเสรฐิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

3 35904 เด็กชาย รัชชานนท์ สายันต์ ด.ช.รัชชานนท ์ สายันต์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

4 35964 เด็กหญงิ ชนาภา พจิติร ด.ญ.ชนาภา  พจิติร มัธยมศกึษา 1/5 EIS

5 36054 เด็กชาย จรัิฏฐ์ แชม่เทศ ด.ช.จรัิฏฐ ์ แชม่เทศ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

6 36112 เด็กชาย ปิยบตุร นอ้ยสนธิ ด.ช.ปิยบตุร  นอ้ยสนธิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

7 36121 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ โพธิเ์งนิ ด.ช.ภาณุวัฒน์  โพธิเ์งนิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

8 36381 เด็กหญงิ วนัชพร บัวงาม ด.ญ.วนัชพร  บัวงาม มัธยมศกึษา 1/5 EIS

9 36516 เด็กหญงิ ประภาภัทร พรมจรรย์ ด.ญ.ประภาภัทร  พรมจรรย์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

10 36572 เด็กหญงิ รจุริา พันดี ด.ญ.รจุริา  พันดี มัธยมศกึษา 1/5 EIS

11 37311 เด็กหญงิ ณัฏฐกมล แขกวัด ด.ญ.ณัฏฐกมล  แขกวัด มัธยมศกึษา 1/5 EIS

12 42385 เด็กหญงิ นภสร ดว้งทอง ด.ญ.นภสร  ดว้งทอง มัธยมศกึษา 1/5 EIS

13 42793 เด็กหญงิ อารยีา บญุเย็น ด.ญ.อารยีา  บญุเย็น มัธยมศกึษา 1/5 EIS

14 43618 เด็กหญงิ ณัฐสดุา จาออ่น ด.ญ.ณัฐสดุา  จาออ่น มัธยมศกึษา 1/5 EIS

15 43760 เด็กหญงิ จฑุามาศ นุษศริิ ด.ญ.จฑุามาศ  นุษศริิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

16 43768 เด็กหญงิ บษุบา สามงา่มไกร ด.ญ.บษุบา  สามงา่มไกร มัธยมศกึษา 1/5 EIS

17 43813 เด็กหญงิ พริดา แสนแกว้ ด.ญ.พริดา  แสนแกว้ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

18 43897 เด็กชาย ประวทิย์ หน่อทองค า ด.ช.ประวทิย ์ หน่อทองค า มัธยมศกึษา 1/5 EIS

19 43928 เด็กชาย กนัตก์วี อนิทรโฆษิต ด.ช.กนัตก์ว ี อนิทรโฆษิต มัธยมศกึษา 1/5 EIS

20 43940 เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศแ์ดง ด.ช.ธนวัฒน์  วงศแ์ดง มัธยมศกึษา 1/5 EIS

21 43943 เด็กชาย สรวศิ เสนีวงค์ ด.ช.สรวศิ  เสนีวงค์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

22 43954 เด็กชาย อรษุ พันธรักษ์ ด.ช.อรษุ  พันธรักษ์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

23 43958 เด็กหญงิ ปณุญากรณ์ อนิทคง ด.ญ.ปณุญากรณ์  อนิทคง มัธยมศกึษา 1/5 EIS

24 43970 เด็กหญงิ ศภุากร ลิม้ศริสิมัพันธ์ ด.ญ.ศภุากร  ลิม้ศริสิมัพันธ์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

25 44067 เด็กหญงิ ศริวิมิล ตนิพ ด.ญ.ศริวิมิล  ตนิพ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

26 44068 เด็กหญงิ นภัทร บญุเพ็ญ ด.ญ.นภัทร  บญุเพ็ญ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

27 44069 เด็กหญงิ ลลนา กลองใหญ่ ด.ญ.ลลนา  กลองใหญ่ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

28 44072 เด็กหญงิ จารวุรรณ ปู่ เมอืง ด.ญ.จารวุรรณ  ปู่ เมอืง มัธยมศกึษา 1/5 EIS

29 44086 เด็กชาย ณัฐพันธุ์ ศรสีวัสดิ์ ด.ช.ณัฐพันธุ ์ ศรสีวัสดิ์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

30 44107 เด็กชาย กนัตภณ แดงชว่ง ด.ช.กนัตภณ  แดงชว่ง มัธยมศกึษา 1/5 EIS

31 44123 เด็กชาย จริเมธ สกุจิปาณีนจิ ด.ช.จริเมธ  สกุจิปาณีนจิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

32 44128 เด็กชาย นนทกร ญาตดิษุดี ด.ช.นนทกร  ญาตดิษุดี มัธยมศกึษา 1/5 EIS

33 44129 เด็กชาย กลา้ณรงค์ มว่งค า ด.ช.กลา้ณรงค ์ มว่งค า มัธยมศกึษา 1/5 EIS

34 44130 เด็กชาย วงศธร จันตรี ด.ช.วงศธร  จันตรี มัธยมศกึษา 1/5 EIS

35 44131 เด็กชาย อภวิัฒน์ รัตนวชิยั ด.ช.อภวิัฒน์  รัตนวชิยั มัธยมศกึษา 1/5 EIS

36 44134 เด็กชาย ภัคพล จันทร ด.ช.ภัคพล  จันทร มัธยมศกึษา 1/5 EIS

37 44140 เด็กชาย ยศกร นุ่มประทมุ ด.ช.ยศกร  นุ่มประทมุ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

38 44187 เด็กชาย สรุศักดิ์ ฤทธิเ์ดช ด.ช.สรุศักดิ ์ ฤทธิเ์ดช มัธยมศกึษา 1/5 EIS

39 44188 เด็กชาย ณภัทร นุชแทน ด.ช.ณภัทร  นุชแทน มัธยมศกึษา 1/5 EIS

40 44196 เด็กชาย ธนกฤต รักษ์วนาภมูิ ด.ช.ธนกฤต  รักษ์วนาภมูิ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

41 44199 เด็กชาย อคัรศาสตร์ ออ่นสะอาด ด.ช.อคัรศาสตร ์ ออ่นสะอาด มัธยมศกึษา 1/5 EIS

42 44205 เด็กหญงิ จรัิชญา ทณิวงศ์ ด.ญ.จรัิชญา  ทณิวงศ์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

43 44206 เด็กชาย ธนวัฒน์ แกว้เมา้ ด.ช.ธนวัฒน์  แกว้เมา้ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

44 44218 เด็กชาย ธนภัทร์ แยม้วงศ์ ด.ช.ธนภัทร ์ แยม้วงศ์ มัธยมศกึษา 1/5 EIS

45 44320 เด็กชาย รฐนนท์ กนันะ ด.ช.รฐนนท ์ กนันะ มัธยมศกึษา 1/5 EIS



1 35630 เด็กชาย ศภุสนิ ทรงเจรญิ ด.ช.ศภุสนิ  ทรงเจรญิ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

2 35892 เด็กชาย คเณศร์ อ ิว้ชาวนา ด.ช.คเณศร ์ อิว้ชาวนา มัธยมศกึษา 1/6 EIS

3 35911 เด็กชาย ชนิาภัค ทองดี ด.ช.ชนิาภัค  ทองดี มัธยมศกึษา 1/6 EIS

4 35933 เด็กหญงิ พรนัชชา แกว้กระจา่ง ด.ญ.พรนัชชา  แกว้กระจา่ง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

5 36039 เด็กชาย กติตธิาดา เตชะวทิยะจนิดา ด.ช.กติตธิาดา  เตชะวทิยะจนิดา มัธยมศกึษา 1/6 EIS

6 36140 เด็กชาย เดชาธร เพทายประกายเพชร ด.ช.เดชาธร  เพทายประกายเพชร มัธยมศกึษา 1/6 EIS

7 37086 เด็กชาย ธรีภัทร ก าจรเกยีรตกิลุ ด.ช.ธรีภัทร  ก าจรเกยีรตกิลุ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

8 37091 เด็กชาย ธเนศวร สวา่งไธสง ด.ช.ธเนศวร  สวา่งไธสง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

9 38300 เด็กชาย อภนัินท์ ผกูนอ้ย ด.ช.อภนัินท ์ ผกูนอ้ย มัธยมศกึษา 1/6 EIS

10 38420 เด็กชาย กฤษนัย ข าเจรญิ ด.ช.กฤษนัย  ข าเจรญิ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

11 38467 เด็กหญงิ ตณิณา ศรปัีญญา ด.ญ.ตณิณา  ศรปัีญญา มัธยมศกึษา 1/6 EIS

12 38523 เด็กชาย คณพศ ลิน้จี่ ด.ช.คณพศ  ลิน้จี่ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

13 38526 เด็กหญงิ กานตธ์ดิา สขุสวัสดิ์ ด.ญ.กานตธ์ดิา  สขุสวัสดิ์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

14 39313 เด็กชาย เนาวคณุ ยนืยง ด.ช.เนาวคณุ  ยนืยง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

15 40304 เด็กหญงิ พัชรพร วเิศษสงิห์ ด.ญ.พัชรพร  วเิศษสงิห์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

16 40416 เด็กหญงิ ภรภัทร เสร็จกจิ ด.ญ.ภรภัทร  เสร็จกจิ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

17 41835 เด็กหญงิ นลพรรณ บญุรักษ์ ด.ญ.นลพรรณ  บญุรักษ์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

18 43319 เด็กชาย ธรีพัฒน์ รุง่เรอืง ด.ช.ธรีพัฒน ์ รุง่เรอืง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

19 43741 เด็กชาย ทัตตคิณุ อนิทรใ์หฤ้กษ์ ด.ช.ทัตตคิณุ  อนิทรใ์หฤ้กษ์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

20 43764 เด็กชาย ธนาธปิ ทรัพยไ์พศาล ด.ช.ธนาธปิ  ทรัพยไ์พศาล มัธยมศกึษา 1/6 EIS

21 44091 เด็กชาย ชยัสทิธิ์ บญุมั่ง ด.ช.ชยัสทิธิ ์ บญุมั่ง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

22 44094 เด็กชาย วงศษ์ธร เพ็งเหมอืน ด.ช.วงศษ์ธร  เพ็งเหมอืน มัธยมศกึษา 1/6 EIS

23 44110 เด็กชาย วรเมธ สมจติร ด.ช.วรเมธ  สมจติร มัธยมศกึษา 1/6 EIS

24 44112 เด็กชาย อภสิทิธิ์ ปัญญาศรหีงษ์ ด.ช.อภสิทิธิ ์ ปัญญาศรหีงษ์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

25 44125 เด็กชาย จารวุัฒน์ เลศิคลัง ด.ช.จารวุัฒน์  เลศิคลัง มัธยมศกึษา 1/6 EIS

26 44165 เด็กหญงิ สภัุทรษร ประทมุศรขีจร ด.ญ.สภัุทรษร  ประทมุศรขีจร มัธยมศกึษา 1/6 EIS

27 44169 เด็กหญงิ เกษมณี น่วมนา ด.ญ.เกษมณี  น่วมนา มัธยมศกึษา 1/6 EIS

28 44181 เด็กหญงิ มนัสวรี์ อมรภักดิ์ ด.ญ.มนัสวรี ์ อมรภักดิ์ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

29 44208 เด็กหญงิ วภิาวี เสนางาม ด.ญ.วภิาว ี เสนางาม มัธยมศกึษา 1/6 EIS

30 44220 เด็กชาย เตชนิท์ แซโ่งว๊ ด.ช.เตชนิท ์ แซโ่งว๊ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

31 44294 เด็กหญงิ ภัทรภร เตา่น ้า ด.ญ.ภัทรภร  เตา่น ้า มัธยมศกึษา 1/6 EIS

32 44315 เด็กหญงิ คณติา ออ่นอุน่ ด.ญ.คณติา  ออ่นอุน่ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

33 44316 เด็กหญงิ บษุกร ข าเจรญิ ด.ญ.บษุกร  ข าเจรญิ มัธยมศกึษา 1/6 EIS

34 44328 เด็กชาย ธนวัฒน์ สวัสดิม์งคล ด.ช.ธนวัฒน์  สวัสดิม์งคล มัธยมศกึษา 1/6 EIS

35 44340 เด็กชาย พงศกร เค็มบงิ ด.ช.พงศกร  เค็มบงิ มัธยมศกึษา 1/6 EIS



1 35790 เด็กชาย สทิธชิยั บลิพัสดิ์ ด.ช.สทิธชิยั  บลิพัสดิ์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

2 35827 เด็กชาย จักรกฤษณ์ แป้นคลา้ย ด.ช.จักรกฤษณ์  แป้นคลา้ย มัธยมศกึษา 1/7 EIS

3 35895 เด็กชาย อษุณกาล เปรือ่งปรชีาสกลุ ด.ช.อษุณกาล  เปรือ่งปรชีาสกลุ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

4 36082 เด็กหญงิ ธนศิา พฤฒารา ด.ญ.ธนศิา  พฤฒารา มัธยมศกึษา 1/7 EIS

5 36111 เด็กชาย ทนิภัทร พจิติร ด.ช.ทนิภัทร  พจิติร มัธยมศกึษา 1/7 EIS

6 36201 เด็กชาย สทุธพิจน์ บญุลา ด.ช.สทุธพิจน์  บญุลา มัธยมศกึษา 1/7 EIS

7 36430 เด็กชาย กฤตภาส ดวงตา ด.ช.กฤตภาส  ดวงตา มัธยมศกึษา 1/7 EIS

8 38039 เด็กหญงิ ณัชชา นุชนาท ด.ญ.ณัชชา  นุชนาท มัธยมศกึษา 1/7 EIS

9 38177 เด็กหญงิ ศริภัสสร ใสยจติร์ ด.ญ.ศริภัสสร  ใสยจติร์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

10 39281 เด็กชาย อนริจุ ติ๊ดคลา้ย ด.ช.อนริจุ  ติ๊ดคลา้ย มัธยมศกึษา 1/7 EIS

11 39307 เด็กชาย นัทธพงศ์ ทัศนยิม ด.ช.นัทธพงศ ์ ทัศนยิม มัธยมศกึษา 1/7 EIS

12 39310 เด็กหญงิ ปิยมาส แกว้อว่ม ด.ญ.ปิยมาส  แกว้อว่ม มัธยมศกึษา 1/7 EIS

13 39312 เด็กชาย พลาธปิ อาทติย์ ด.ช.พลาธปิ  อาทติย์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

14 39322 เด็กหญงิ ธริดา ปราบพาล ด.ญ.ธริดา  ปราบพาล มัธยมศกึษา 1/7 EIS

15 39326 เด็กหญงิ ธัญญารัตน์ เรอืงทัพ ด.ญ.ธัญญารัตน ์ เรอืงทัพ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

16 41895 เด็กชาย ธนุต คชพันธุ์ ด.ช.ธนุต  คชพันธุ์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

17 43795 เด็กชาย สรวศิ เกตแุกว้ ด.ช.สรวศิ  เกตแุกว้ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

18 43805 เด็กชาย ธนกฤต เจรญิภักดี ด.ช.ธนกฤต  เจรญิภักดี มัธยมศกึษา 1/7 EIS

19 43843 เด็กหญงิ ภัทราพร ไลส้กลุ ด.ญ.ภัทราพร  ไลส้กลุ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

20 43847 เด็กชาย เตมยี์ รอดเรือ่ง ด.ช.เตมยี ์ รอดเรือ่ง มัธยมศกึษา 1/7 EIS

21 43854 เด็กชาย พุฒชิยั ทองมี ด.ช.พุฒชิยั  ทองมี มัธยมศกึษา 1/7 EIS

22 43861 เด็กชาย ชนติวนั์นท์ พษิณุ ด.ช.ชนติวนั์นท ์ พษิณุ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

23 43889 เด็กชาย พันพงศน์นท์ สจัจาศลิป์ ด.ช.พันพงศน์นท ์ สจัจาศลิป์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

24 43905 เด็กชาย อคัรพนธ์ เสอืเฒา่ ด.ช.อคัรพนธ ์ เสอืเฒา่ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

25 43951 เด็กหญงิ ชวศิา ผูเ้จรญิ ด.ญ.ชวศิา  ผูเ้จรญิ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

26 43963 เด็กชาย ฤทธไิกร เปลีย่นศรี ด.ช.ฤทธไิกร  เปลีย่นศรี มัธยมศกึษา 1/7 EIS

27 43971 เด็กหญงิ ธันยช์นก ตาบู ้ ด.ญ.ธันยช์นก  ตาบู ้ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

28 43973 เด็กหญงิ กวติา หอมเกษร ด.ญ.กวติา  หอมเกษร มัธยมศกึษา 1/7 EIS

29 44000 เด็กชาย นคนิทร์ อยุนาคธรรม ด.ช.นคนิทร ์ อยุนาคธรรม มัธยมศกึษา 1/7 EIS

30 44032 เด็กชาย สรุเชษฐ์ ศรวีรรณรัตน์ ด.ช.สรุเชษฐ ์ ศรวีรรณรัตน์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

31 44033 เด็กชาย พลพรต ชเูชดิ ด.ช.พลพรต  ชเูชดิ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

32 44052 เด็กชาย กติตธิัช จันทรป์ระสทิธิ์ ด.ช.กติตธิัช  จันทรป์ระสทิธิ์ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

33 44065 เด็กชาย ภัทรพล เหลอืงออ่น ด.ช.ภัทรพล  เหลอืงออ่น มัธยมศกึษา 1/7 EIS

34 44097 เด็กหญงิ เปรมยดุา ทองแพง ด.ญ.เปรมยดุา  ทองแพง มัธยมศกึษา 1/7 EIS

35 44126 เด็กหญงิ ชญาดา โฆษิตวรวฒุิ ด.ญ.ชญาดา  โฆษิตวรวฒุิ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

36 44183 เด็กหญงิ ปรณิดา ทองมา ด.ญ.ปรณิดา  ทองมา มัธยมศกึษา 1/7 EIS

37 44190 เด็กหญงิ ปวรศิา กนัเกตุ ด.ญ.ปวรศิา  กนัเกตุ มัธยมศกึษา 1/7 EIS

38 44202 เด็กหญงิ จนิดามณี สดุตา ด.ญ.จนิดามณี  สดุตา มัธยมศกึษา 1/7 EIS



1 35544 เด็กชาย พพัิฒน์ กลิน่ชะนะ ด.ช.พพัิฒน ์ กลิน่ชะนะ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

2 35575 เด็กชาย ณัฐพล ไพรรี ด.ช.ณัฐพล  ไพรรี มัธยมศกึษา 1/8 EIS

3 35637 เด็กหญงิ ปณุยาพร ทองแดง ด.ญ.ปณุยาพร  ทองแดง มัธยมศกึษา 1/8 EIS

4 35678 เด็กชาย กฤษณพงศ์ มาปะโท ด.ช.กฤษณพงศ ์ มาปะโท มัธยมศกึษา 1/8 EIS

5 35693 เด็กหญงิ ธนาภรณ์ ทองใหญ่ ด.ญ.ธนาภรณ์  ทองใหญ่ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

6 36010 เด็กชาย กนัตด์ลิก ถมสวัสดิ์ ด.ช.กนัตด์ลิก  ถมสวัสดิ์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

7 37423 เด็กชาย กติตภิพ เพิม่สวัสดิช์ยั ด.ช.กติตภิพ  เพิม่สวัสดิช์ยั มัธยมศกึษา 1/8 EIS

8 38826 เด็กชาย ปวรศิร ยทุธนา ด.ช.ปวรศิร  ยทุธนา มัธยมศกึษา 1/8 EIS

9 39287 เด็กชาย ตรทีเศศ แยม้ถนอม ด.ช.ตรทีเศศ  แยม้ถนอม มัธยมศกึษา 1/8 EIS

10 39288 เด็กชาย อภสิทิธิ์ ทา้วขนุราชา ด.ช.อภสิทิธิ ์ ทา้วขนุราชา มัธยมศกึษา 1/8 EIS

11 39738 เด็กชาย สพุกจิ ทองแดง ด.ช.สพุกจิ  ทองแดง มัธยมศกึษา 1/8 EIS

12 40070 เด็กหญงิ ณัฐธยาน์ ยอดแกว้ ด.ญ.ณัฐธยาน ์ ยอดแกว้ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

13 40081 เด็กชาย ธนกฤต พวงเงนิ ด.ช.ธนกฤต  พวงเงนิ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

14 40085 เด็กหญงิ สวุัตตา ส าราญวงค์ ด.ญ.สวุัตตา  ส าราญวงค์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

15 40517 เด็กชาย ถริวัฒน์ สอนเรยีง ด.ช.ถริวัฒน ์ สอนเรยีง มัธยมศกึษา 1/8 EIS

16 40984 เด็กหญงิ ณัฐนรี พูนทวสีนิ ด.ญ.ณัฐนร ี พูนทวสีนิ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

17 41701 เด็กชาย ธนพัฒน์ กะปิยะ ด.ช.ธนพัฒน ์ กะปิยะ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

18 42286 เด็กชาย ชยพัทธ์ ศรวีลิัย ด.ช.ชยพัทธ ์ ศรวีลิัย มัธยมศกึษา 1/8 EIS

19 43953 เด็กชาย ธนดล ไชยชมภู ด.ช.ธนดล  ไชยชมภู มัธยมศกึษา 1/8 EIS

20 44020 เด็กหญงิ กลุธดิา แกว้ค ามา ด.ญ.กลุธดิา  แกว้ค ามา มัธยมศกึษา 1/8 EIS

21 44023 เด็กหญงิ นรัินดรั์ตน์ โถทอง ด.ญ.นรัินดรั์ตน ์ โถทอง มัธยมศกึษา 1/8 EIS

22 44030 เด็กหญงิ อรปรยีา สารใจ ด.ญ.อรปรยีา  สารใจ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

23 44031 เด็กหญงิ ปรยีา หมอนทอง ด.ญ.ปรยีา  หมอนทอง มัธยมศกึษา 1/8 EIS

24 44087 เด็กชาย ธเนศ ปฐมสริรัิตน์ ด.ช.ธเนศ  ปฐมสริรัิตน์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

25 44234 เด็กชาย เหมหงส์ สขุนา ด.ช.เหมหงส ์ สขุนา มัธยมศกึษา 1/8 EIS

26 44240 เด็กชาย นวพงศ์ คงแกว้ ด.ช.นวพงศ ์ คงแกว้ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

27 44256 เด็กชาย ธนกฤติ รจนา ด.ช.ธนกฤต ิ รจนา มัธยมศกึษา 1/8 EIS

28 44268 เด็กชาย ธรีดนย์ นลิอรา่ม ด.ช.ธรีดนย ์ นลิอรา่ม มัธยมศกึษา 1/8 EIS

29 44272 เด็กชาย อรรณณาฆณิทร์ พรมนอก ด.ช.อรรณณาฆณิทร ์ พรมนอก มัธยมศกึษา 1/8 EIS

30 44280 เด็กชาย ปญุญพัฒน์ จันทรน์ยิม ด.ช.ปญุญพัฒน ์ จันทรน์ยิม มัธยมศกึษา 1/8 EIS

31 44287 เด็กหญงิ สริณัิฏฐ์ จังพานชิ ด.ญ.สริณัิฏฐ ์ จังพานชิ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

32 44303 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ทองนาค ด.ญ.ณัฐณชิา  ทองนาค มัธยมศกึษา 1/8 EIS

33 44304 เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาคสีนิธ์ ด.ช.ภานุวัฒน์  นาคสีนิธ์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

34 44306 เด็กชาย ธติพัินธ์ สรัีกษ์ ด.ช.ธติพัินธ ์ สรัีกษ์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

35 44323 เด็กหญงิ สรดิา ครอบครองวงษ์ ด.ญ.สรดิา  ครอบครองวงษ์ มัธยมศกึษา 1/8 EIS

36 44324 เด็กหญงิ ธนสิา จนิอ้ย ด.ญ.ธนสิา  จนิอ้ย มัธยมศกึษา 1/8 EIS

37 44334 เด็กชาย ณัฐชนน สวา่งพืน้ ด.ช.ณัฐชนน  สวา่งพืน้ มัธยมศกึษา 1/8 EIS



1 35546 เด็กหญงิ ขวัญขา้ว พลับอนิ ด.ญ.ขวัญขา้ว  พลับอนิ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

2 35548 เด็กหญงิ อภญิญา ปิตมิาตร์ ด.ญ.อภญิญา  ปิตมิาตร์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

3 35555 เด็กชาย อกุฤษฎ์ การะเกตุ ด.ช.อกุฤษฎ ์ การะเกตุ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

4 35574 เด็กหญงิ อารรัีตน์ ตันบรภัิณฑ์ ด.ญ.อารรัีตน ์ ตันบรภัิณฑ์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

5 35627 เด็กชาย คณะรัฐ สเีพชร ด.ช.คณะรัฐ  สเีพชร มัธยมศกึษา 1/9 EIS

6 35748 เด็กชาย ชยพล สนิเดมิ ด.ช.ชยพล  สนิเดมิ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

7 35849 เด็กชาย ณัฐภัทร เสง็แดง ด.ช.ณัฐภัทร  เสง็แดง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

8 35852 เด็กชาย พรเทพ กลุสนาน ด.ช.พรเทพ  กลุสนาน มัธยมศกึษา 1/9 EIS

9 35921 เด็กชาย พรรษนันท์ มติรด ารงค์ ด.ช.พรรษนันท ์ มติรด ารงค์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

10 35997 เด็กชาย ณัฏฐกติติ์ จอกแกว้ ด.ช.ณัฏฐกติติ ์ จอกแกว้ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

11 36023 เด็กชาย กฤษฏิณ์พัชร รักษาวงศ์ ด.ช.กฤษฏิณ์พัชร  รักษาวงศ์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

12 36115 เด็กชาย ธนกร ดอนไพรนุช ด.ช.ธนกร  ดอนไพรนุช มัธยมศกึษา 1/9 EIS

13 37329 เด็กชาย เกรยีงไกร ไตรภรณ์ ด.ช.เกรยีงไกร  ไตรภรณ์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

14 38747 เด็กชาย ภรีะศลี จันทภมูิ ด.ช.ภรีะศลี  จันทภมูิ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

15 38930 เด็กชาย นัธทวัฒน์ มทีรัพย์ ด.ช.นัธทวัฒน์  มทีรัพย์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

16 39008 เด็กชาย วฒุชิยั ตรกี ิง่ ด.ช.วฒุชิยั  ตรกี ิง่ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

17 39319 เด็กชาย สรธร นาคข า ด.ช.สรธร  นาคข า มัธยมศกึษา 1/9 EIS

18 41466 เด็กหญงิ กมลชนก คัมภริานนท์ ด.ญ.กมลชนก  คัมภริานนท์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

19 43956 เด็กชาย ธราธร ภบูาล ด.ช.ธราธร  ภบูาล มัธยมศกึษา 1/9 EIS

20 43957 เด็กชาย ชยัภัทร ชวิสกลุ ด.ช.ชยัภัทร  ชวิสกลุ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

21 43967 เด็กชาย ธ ารงวชิญ์ พุกเงนิ ด.ช.ธ ารงวชิญ ์ พุกเงนิ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

22 43969 เด็กชาย รพภัีทร เจรญิทรง ด.ช.รพภัีทร  เจรญิทรง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

23 44014 เด็กหญงิ เทวกิา คมสาระพาง ด.ญ.เทวกิา  คมสาระพาง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

24 44019 เด็กหญงิ กรกนก อนิทรก์ลอ่ม ด.ญ.กรกนก  อนิทรก์ลอ่ม มัธยมศกึษา 1/9 EIS

25 44060 เด็กชาย พงษ์พสิทุธิ์ ชุม่ผักแวน่ ด.ช.พงษ์พสิทุธิ ์ ชุม่ผักแวน่ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

26 44061 เด็กชาย ภวูศิ แชม่ชอ้ย ด.ช.ภวูศิ  แชม่ชอ้ย มัธยมศกึษา 1/9 EIS

27 44076 เด็กชาย ธนพจน์ สญูไกร ด.ช.ธนพจน ์ สญูไกร มัธยมศกึษา 1/9 EIS

28 44133 เด็กชาย รพพัีฒน์ คลา้ยพันธ์ ด.ช.รพพัีฒน ์ คลา้ยพันธ์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

29 44238 เด็กชาย ปัณณฑัต ผดุผอ่ง ด.ช.ปัณณฑัต  ผดุผอ่ง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

30 44292 เด็กชาย ชยานันต์ แสงอาทติย์ ด.ช.ชยานันต ์ แสงอาทติย์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

31 44295 เด็กชาย ชยทร หนูทอง ด.ช.ชยทร  หนูทอง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

32 44318 เด็กชาย ปาณัสม์ สทวิะวงศ์ ด.ช.ปาณัสม ์ สทวิะวงศ์ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

33 44327 เด็กชาย ณัฐวฒุิ แซห่ยอ่ง ด.ช.ณัฐวฒุ ิ แซห่ยอ่ง มัธยมศกึษา 1/9 EIS

34 44333 เด็กชาย ณัฐภัทร หนูสะพลี ด.ช.ณัฐภัทร  หนูสะพลี มัธยมศกึษา 1/9 EIS

35 44336 เด็กหญงิ นวรัตน์ เกดิแกว้ ด.ญ.นวรัตน ์ เกดิแกว้ มัธยมศกึษา 1/9 EIS

36 44337 เด็กหญงิ ปรชิญา มะลชิงั ด.ญ.ปรชิญา  มะลชิงั มัธยมศกึษา 1/9 EIS

37 44338 เด็กหญงิ เบญญาภา ลาดสวุรรณ ด.ญ.เบญญาภา  ลาดสวุรรณ มัธยมศกึษา 1/9 EIS


