
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

ประเภทห้องเรียนพเิศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) 

และห้องเรียนโครงการพิเศษ (Intensive Chinese Program : ICP) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อนักเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (สสวท.)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 
(Intensive English Program : IEP) และห้องเรียนโครงการพิเศษ (Intensive Chinese Program : ICP) และให้
ผู้ปกครองหรือนักเรียนตามรายช่ือในประกาศดังกล่าว  ได้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระหว่างวัน ท่ี 
16-19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และก าหนดให้ด าเนินการมอบตัวในวันท่ี ๒๐-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการ
มอบตัวออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://gg.gg/stdpks2564 หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๙ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                               (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒/๑๐ 
 

 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท.) 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 

1 42045 นาย ภูริณัฐ บุญช่วยสุข 
2 42099 นางสาว กรกมล สุดทองมั่น 
3 42048 นาย ธนวัฒน ์ ศรีไพร 
4 42197 เด็กชาย กันตพัฒน ์ สังข์สุวรรณ 
5 42072 นาย ภูริช ศรีปูรณสวัสด์ิ 
6 42273 นางสาว ป.แก้วสกุลษ์ บัวแก้ว 
7 42070 นางสาว พรรณมัย แก้วค า 
8 42274 นางสาว ชาลิสา อุ่นสวัสดิพงษ์ 
9 42162 นาย พนธกร หงษ์อิ่ม 

10 42282 นาย พงษ์นัฐกร พุ่มฟัก 
11 42195 นาย สลิลโรจน์ สิทธิ์ขุนทด 
12 42080 นางสาว ปาลิตา อานกแก้ว 
13 42140 นางสาว ภัทรธิดา ค าพา 
14 42133 นางสาว นิติรพ ี จิตรณรงค์ 
15 42076 นางสาว ฐิตาพร ศรีษะไบ 
16 42164 เด็กหญิง ธนวรรณ โง้วประดิษฐ 
17 42004 นาย ชริศ จันทพิมพะ 
18 42035 นางสาว จุฑามาศ แพระบ า 
19 42006 นางสาว ชาลินี ค ามะดา 
2๐ 42259 เด็กหญิง สุภาวดี โชคบัณฑิต 
2๑ 42113 นางสาว ศิริกัญญา ศรราช 
2๒ 42047 นาย จิรวัฒน ์ เขียวประดิษฐ์ 
2๓ 42050 นาย วัชรพล พรหมประเสริฐ 
2๔ 42168 นางสาว อารยา วิบูลย์มงคล 
2๕ 42028 นาย ธนกร เวียนนอก 
2๖ 42207 นางสาว กมลชนก โกละกะ 
2๗ 42255 นางสาว ปัณฑิตา สินธุเดช 
2๘ 42235 นาย คณาภัค โสภา 
๒๙ 42249 นางสาว ศุภรัตน์ ปั้นโฉม 
3๐ 42153 นาย สุธีกานต์ ปึงตระกูล 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๓/๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๒ (หอ้งเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 42036 เด็กหญิง มัณฑริกา บัวภาเรือง 
2 42245 เด็กหญิง ปาลิตา จันทร์ธาดารัตน์ 
3 42051 นางสาว พิณทิพย์ ค าภาพันธุ์ 
4 42044 นาย พชร หาดทราย 
5 42098 นางสาว ศุภกานต์ ทองสี 
6 42215 นางสาว สุภัทรา ทะสวัสด์ิ 
7 42033 นาย สิปปกร อร่ามทิพย์ 
8 42253 นาย ฌาณิช นพสุวรรณ 
9 42043 นาย พีรวิชญ ์ ดลราษี 

10 42125 นาย ธราธร สุวรรณชาติ 
11 42160 นาย ภุมริน ทองเครือ 
12 42027 นาย อภิวัฒน ์ คงรอด 
13 42083 นางสาว ภคพร แฝงวัด 
14 42040 นาย เบญจมินท์ เทศวิบูลย์ 
15 42167 เด็กหญิง ภัทรธิดา ค าภีร์ 
16 42067 นางสาว รัญชิดา จันทร์ไทสกุล 
17 42189 นางสาว ศุภานัน ด าเนิน 
18 42247 นางสาว ณิชมน หงษ์มณี 
19 42021 เด็กชาย กันต์กว ี ใจช่ืน 
2๐ 42058 นางสาว ภัทรวดี ณัฏฐภานุพัฒน์ 
2๑ 42163 นางสาว รัญชิดา พรหมมา 
2๒ 42190 นาย รัชชานนท์ สารแสง 
2๓ 42019 นางสาว โสภิตนภา โพธิ์เส็ง 
2๔ 42020 นางสาว กชกร ทองหล่อ 
2๕ 42073 นางสาว กุศลิน นกแก้ว 
2๖ 42114 นางสาว วริศรา ทิพย์มาตย์ 
2๗ 42284 นาย ศุภวิชญ์ ซุ่มหล้า 
2๘ 42198 นางสาว ณัฐนิชา ขอตาม 
๒๙ 42008 นางสาว ชนิภา คงวราคม 
3๐ 42013 นางสาว ชนาพร วรรณษา 
๓๑ 42124 นาย ภูมิพัฒน ์ มีรส 
๓๒ 42173 นางสาว ญานิศา แก้วประกิจ 
๓๓ 42042 นางสาว ชญานันต์ อาสมาน 
๓๔ 42096 นางสาว ธนัชพร ศรีวงศ์ 
๓๕ 42069 เด็กชาย ณฐนนท์ ต่วนโต 
๓๖ 42233 นางสาว จิรภิญญา อบเชย 



หน้า ๔/๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๓ (หอ้งเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 42046 เด็กชาย จิรภัทร ใบภักดี 
2 42079 นางสาว นภา ต้ังธนเมธ ี
3 42081 นางสาว ทักษพร พามา 
4 42087 เด็กหญิง ทักษวดี สีนา 
5 42188 นาย ภูริพัฒน ์ เหรียญค า 
6 42192 เด็กชาย ศิรวิชญ์ จันทะคุณ 
7 42149 นาย ณัฐดนัย ปู่วงษ์ 
8 42016 นางสาว บัณฑิตา สินธุเดช 
9 42032 เด็กชาย เกียรติยศ กระบูรณ์ 

10 42053 นางสาว ชิณาณา ชัยโฉม 
11 42151 นางสาว รินรดา กวงแหวน 
12 42216 นาย ธนพล พลซา 
13 42082 นางสาว ธัญญากัญญ ์ สว่างเมฆ 
14 42052 นางสาว เบญจมาภรณ์ อาคม 
15 42108 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทิพย์เคลือบ 
16 42154 นางสาว ณัฏฐพร เสมาทอง 
17 42166 นางสาว ณัฐธัญญา   ผ่านชมภู 
18 42007 นางสาว กิตตินาท ประติโก 
19 42088 นาย ศวัสกร ศรเพชร 
2๐ 42116 นาย รัฐภูมิ ชอบธรรม 
2๑ 42214 นางสาว นวรัตน ์ จันทร์วิบูลย์ 
2๒ 42283 นาย ปัณณธร มีเดช 
2๓ 42023 เด็กหญิง วธูสิริ กองแกน 
2๔ 42068 นาย พิชญุตม์ ภูมี 
2๕ 42130 นาย สรวิศ ศรลัมพ์ 
2๖ 42155 นาย จิรวัฒน ์ ศรีสรณ์กาฬ 
2๗ 42194 เด็กหญิง วรรณิสา ชาติไทย 
2๘ 42115 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์บุญ 
๒๙ 42135 นาย รชตะ บุญรักษา 
3๐ 42137 นางสาว ธนภรณ์ ทองมา 
๓๑ 42252 นางสาว ภัทรวดี บุญเรืองนาม 
๓๒ 42097 นางสาว สุณัฏฐา สีดาพรม 
๓๓ 42209 นางสาว นิชาภัทร อินทวาส 
๓๔ 42272 เด็กหญิง ปาณิสรา สืบสุยะ 
๓๕ 42091 นางสาว กรรว ี ภู่กันงาม 
๓๖ 42132 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเรือง 



หน้า ๕/๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๔ (ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 42223 นางสาว ทิตาพร บุญมี 
2 42250 นางสาว โชติกา ขจรเพชร 
3 42093 นาย คมน์คณิน ประเสิรฐชัยภูม ิ
4 42011 นางสาว สุชานาถ คูณแก้ว 
5 42126 นางสาว นฤชล เส็งเอี่ยม 
6 42145 นางสาว กัญชพร แตงใหญ่ 
7 42201 นาย ชวกร สิงห์โสภา 
8 42211 นางสาว ชญานิศ จอมเพ็ง 
9 42278 นาย รชต ล่ าชม 

10 42109 นางสาว ปพิชญา ค าต้น 
11 42134 เด็กหญิง เบญญา แก้วเกิด 
12 42143 เด็กหญิง กัลยารัตน์ แก้วขาว 
13 42179 นางสาว พัชราภรณ์ แช่มช่ืน 
14 42251 เด็กหญิง เกษศิรินทร์ พันธ์ไพบูลย์ 
15 42280 นางสาว คุณัญญา ค าอินทร์ 
16 42017 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ เกิดกิจ 
17 42110 เด็กชาย สุรพัฒน ์ บุญอยู่ 
18 42112 นางสาว ศศิวิมล อินมา 
19 42156 เด็กหญิง พัชรพร เป็กธนู 
2๐ 42169 นางสาว ประภัสสรา เดชบ ารุง 
2๑ 42206 นางสาว อินทิราพร ชาติบัวใหญ่ 
2๒ 42242 นางสาว ยุวกร จันทร์แจ่ม 
2๓ 42276 นางสาว วิรากานต์ ซัมรัว 
2๔ 42029 นางสาว ฉัตรภวันท์ ยลเมืองแมน 
2๕ 42106 เด็กหญิง อรปรียา แสงอุทัย 
2๖ 42246 เด็กชาย ระพีพฒัน ์ อุบลจิตต์ 
2๗ 42263 นาย พฤฒิพงศ์ พุฒิพร 
2๘ 42074 เด็กหญิง กรชวัล ชาติชะนะ 
๒๙ 42267 เด็กชาย พีรวิชญ ์ มีตาบุญ 
3๐ 42271 นางสาว ภารดี ศรีมูล 
๓๑ 42001 นางสาว คฑาทอง ทองมั่น 
๓๒ 42003 นางสาว ก้านพลู ด้วงมาก 
๓๓ 42071 นางสาว นุกอันนา ปานใจนาม 
๓๔ 42085 นาย ขจรเกียรติ เริงหิรัญ 
๓๕ 42101 นาย ชัยพัทธ์ ธราพงษ์นิวฒัน ์
๓๖ 42119 เด็กชาย พิทวัส ทองต้อย 



หน้า ๖/๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๕ (ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต เน้นคอมพิวเตอร์) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 42204 นาย ปัณณพัฒน์ อานโธสง 
2 42157 นาย ชินาธิป ศรีสุทธิ์ 
3 42123 นาย นิธิกร ศรีสมร 
4 42150 นางสาว จิณณ์ดารัตน์ มาลา 
5 42095 นาย ภานุพงศ์ สักพุ่ม 
6 42289 นาย ภูมิรพี อาจมา 
7 42264 นาย สุรสิทธิ หมวกแก้ว 
8 42074 เด็กหญิง กรชวัล ชาติชะนะ 
9 42267 เด็กชาย พีรวิชญ ์ มีตาบุญ 

10 42131 นาย วนันชัย กิจพินิจ 
11 42101 นาย ชัยพัทธ์ ธราพงษ์นิวฒัน ์
12 42229 นาย ทศพร สีหะ 
13 42003 นางสาว ก้านพลู ค้วงมาก 
14 42037 นางสาว อุษญามล เอกเผ่าพันธุ์ 
15 42217 นาย นภสินธุ ์ คงสโรช 
16 42234 นาย คณาพงษ์ โสภา 
17 42141 นางสาว ปรัชญาพร วรายุทธ 
18 42177 นางสาว ชลธิชา โสประดิษฐ์ 
19 42030 นางสาว กฤติมา วงษ์ภักด ี
2๐ 42078 นาย จิรวัฒน ์ หัวนอน 
2๑ 42117 เด็กหญิง ทิวาวรรณ ปันแสน 
2๒ 42172 นาย ชัยวัฒน ์ บุญยะใบ 
2๓ 42061 นางสาว วิริยาพร พลฉวี 
2๔ 42158 เด็กชาย อภิวิชญ์ ยาโต 
2๕ 42224 นาย วรปรัชญ ์ ดาสนม 
2๖ 42236 นางสาว เกสรา กิจพินิจ 
2๗ 42103 นางสาว จุฑามณี นาคเพชร 
2๘ 42203 นางสาว อมราพร ปิ่นศรี 
๒๙ 42219 นางสาว สวรรยา เครือสุข 
3๐ 42265 นาย ธราธาร สมสร้าง 
๓๑ 42231 เด็กชาย อริญชย์ภัทร โสพรม 
๓๒ 42165 เด็กชาย สุพรรณกิจ กอนตา 
๓๓ 42090 นางสาว ณัฐริกา วีระศักดิ์ 
๓๔ 42111 นาย เอกภพ จิโนค า 
๓๕ 42060 เด็กหญิง ปฏิญญาภรณ์ ยุงทอง 

 

 



หน้า ๗/๑๐ 
 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
๓๖ 42063 นางสาว ณัฐธิชา พิลาแดง 
๓๗ 42185 นาย ธนพล ยังคง 
๓๘ 42187 นางสาว ประทิตตา ทวีโชติ 
๓๙ 42200 นางสาว พรวิมล ค าเติม 
4๐ 42092 นาย ปรวัฒน ์ ชมมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๘/๑๐ 
 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4/14 (หอ้งเรียนโครงการพิเศษ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 41043 นางสาว ณิชากร ค าเต่ย 
2 41040 เด็กชาย ภุริทัต สร้อยอินทร์ 
3 41048 นาย ยิ่งยศ คุ้มช่ืน 
4 41033 เด็กชาย ชนแดน ศรีโรจน์ฤทธิ์ 
5 41044 นางสาว ณิชาพัชร์ ค าเต่ย 
6 42057 นาย แก้วขวัญ ศรีขวัญแก้ว 
7 41041 นางสาว มาตา รุ่งศร ี
8 41054 นางสาว วรัญญา บุญศรี 
9 41045 เด็กชาย เจษนภัส พั้วป้อง 

10 41047 นาย ภควัต พรหมประเสริฐ 
11 41031 นาย กฤษณพล พุทธารัตน์ 
12 42266 นาย สรรพวัต บุญปู่ 
13 41051 เด็กหญิง ไปปาย แจ้งการณ์ 
14 41052 เด็กหญิง อภิชญา ถาวรศักดิ์ 
15 41061 เด็กชาย สุวรรณภูมิ สาระดี 
16 41053 นางสาว ศรัทธินี ราชพิบุลย์ 
17 42094 นาย สรธร โภชนะสมบัติ 
18 41050 นางสาว เพชรรัตน์ เม่นขาว 
19 42077 เด็กหญิง สุพิชญา พงษ์พิพฒัน ์
2๐ 42041 เด็กชาย จิรายุ เนื้อไม ้
2๑ 42212 นางสาว กฤติมา บุญเกิด 
2๒ 41037 นางสาว ปัญญาภรณ์ จิตรคง 
2๓ 41057 นางสาว กวินธิดา สุขโฉม 
2๔ 41034 เด็กหญิง กุลณภัทร ไกรสิทธิรัตน ์
2๕ 41039 นาย ปีรติ เพชรแก้ว 
2๖ 41042 นาย กอบศักดิ์ ยูงทอง 
2๗ 42075 นางสาว ปอแก้ว ปาละนันทน์ 
2๘ 41038 นางสาว ปัทมาพร ทับมั่น 
๒๙ 41056 นาย ธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร 
3๐ 41059 เด็กชาย ภูบดินทร์ ทองดี 
๓๑ 41060 นางสาว ศุภาวรรณ จันทร์ผ่อง 
๓๒ 41032 นาย ณัฐวุฒิ ลักษณกุล 
๓๓ 42271 นางสาว ภารดี ศรีมูล 
๓๔ 42001 นางสาว คฑาทอง ทองปิ่น 
๓๕ 42071 นางสาว นุกอันนา ปานใจนาม 

 



หน้า ๙/๑๐ 
 

 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4/1๕ (ห้องเรียนโครงการพิเศษ) 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 

1 42182 นางสาว จีรวรรณ เหลือสืบชาติ 
2 42281 เด็กหญิง พรประภา พลค า 
3 42210 นางสาว อัญญาน ี แสงสว่าง 
4 42025 นางสาว ภัชภิชา เปียผ่อง 
5 42183 นางสาว พิวรรณศา คงสิบ 
6 42269 นางสาว ทัดขวัญ ขวัญเจริญ 
7 42026 นาย วัณณุวรรธน ์ ตรีเศียร 
8 42248 นางสาว ธัญชนก เหล่าหมวด 
9 42136 นางสาว สุชานันท์ สดใส 

10 42062 นางสาว นพมาศ ถาวรหงษ์ 
11 42107 เด็กหญิง ณัฐกมล สุกเมือง 
12 42178 เด็กหญิง กฎชกร ขัตติยะ 
13 42218 นาย ชัยสิทธิ์ วุฒิยาลัย 
14 42254 เด็กหญิง ชนิตา ศิลาแรง 
15 42010 เด็กหญิง ทิฆัมพร ทองค าสุก 
16 42144 นางสาว ลักขณา สุทธิประภา 
17 42184 นางสาว รุ่งนภา  บุญก้อน 
18 42129 นางสาว ภัทรภรณ์ กงนะ 
19 42012 เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนตรพลับ 
2๐ 42237 นาย อิทธิพัทธ์ พัชรวงศ์นิธ ิ
2๑ 42054 เด็กหญิง พรญาณี บ ารุงอ่วม 
2๒ 42086 เด็กหญิง นรมน วัชรนุกูลเกียรต ิ
2๓ 42089 นางสาว รุจิรา ดีพิมาย 
2๔ 42270 นางสาว ปรีชญาน์ แสงอุไร 
2๕ 42122 นางสาว ศุภิสรา ภูมิรุน 
2๖ 42256 เด็กหญิง จีรนันท์ อยู่งาม 
2๗ 42176 นางสาว สาวิตรี เครือขวัญ 
2๘ 42174 นางสาว ปรางทิพย์ ชนะบุตร 
๒๙ 42022 นาย ปิยะวัฒน ์ ศิลาแรง 
3๐ 422๙๐ นางสาว ดลลภัส สีทอง 
๓๑ 42084 นางสาว จิรดาภา แอนนา นิโคลสัน 
๓๒ 42085 นาย ขจรเกียรติ เริงหิรัญ 
๓๓ 42100 เด็กหญิง ปภาดา วลีเรืองรอง 
๓๔ 42061 นางสาว วิริยาพร พลฉวี 
๓๕ 42060 เด็กหญิง ปฏิญญาภรณ์ ยุงทอง 



หน้า ๑๐/๑๐ 
 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ICP4/16 (หอ้งเรียนโครงการพิเศษ) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล 
1 41002 นางสาว ณัฐนันท์ พุ่มเรือง 
2 41014 นาย เจษฎาภรณ์ ขวัญเย็น 
3 41011 นางสาว ประภัสสร ใจช่วง 
4 41003 เด็กหญิง คุณัญญา ทองเวียง 
5 41007 นางสาว ณัฐวรา สุวรรณคร 
6 41005 นางสาว สุภนิดา จันทร์เพชร 
7 41013 นางสาว น้ าหวาน อาจบ ารุง 
8 41008 นางสาว พลอยแพรวา วันศุกร ์
9 41004 นางสาว สุปรียา ล่ าชม 

10 41006 นาย พีรวิชญ ์ กัณหา 
11 41009 นางสาว วรรณภา เลยวัน 
12 42260 นางสาว ลลิตวดี ถารนะ 
13 42257 นาย พีรพงศ์ ภู่เกษร 
14 42218 นาย ชัยสิทธิ์ วุฒิยาลัย 
15 42227 นาย ปารเมศ บัวรส 

 

 


