
เลขท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 1347900020395 นางสาว กชมนพร นามแสง ส้มป่อยพิทยาคม
2 1339100031793 นางสาว กนกพร บุญราช ส้มป่อยพิทยาคม
3 1339100027788 นาย กรรชัย อามาตร์ ส้มป่อยพิทยาคม
4 1339100032447 นาย กฤษติรัฐ โพธิวัฒน์ ส้มป่อยพิทยาคม
5 1339100032731 นาย กันติทัด เถระพันธ์ บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
6 1339100038232 นางสาว เกศกนก กาหลง ส้มป่อยพิทยาคม
7 1339100029411 นาย จักรพรรณ ชัยวงษ์ จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
8 1339100033281 นาย จักรินทร์ พิมมะขัน ส้มป่อยพิทยาคม
9 1119902195218 นางสาว จิตปภัสสร แซ่ล้ี ส้มป่อยพิทยาคม
10 1339100028504 นางสาว จิรัชญา บุญมาก ส้มป่อยพิทยาคม
11 1339900833479 นางสาว จิราพัชร์ วงษามาลย์ ส้มป่อยพิทยาคม
12 1339100029501 นางสาว เจนจิรา สัมฤทธ์ิ ส้มป่อยพิทยาคม
13 1209702145909 นาย ชนะสิทธ์ิ กองเเก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
14 1339100031459 นาย ชัชวาล การะเกษ ส้มป่อยพิทยาคม
15 1339100029349 นางสาว ชัญญานุช ทิมานะ ส้มป่อยพิทยาคม
16 1339100033958 นางสาว ญาณภัทร ประสาร ส้มป่อยพิทยาคม
17 1458800031841 นางสาว ฑิฆัมพร รัตนวัน ส้มป่อยพิทยาคม
18 1339100033389 นาย ณัฏฐกร มูลไชย  ส้มป่อยพิทยาคม
19 1339100032625 นางสาว ณัฐธิดา บุญอินทร์ ส้มป่อยพิทยาคม
20 1339100029799 นางสาว ณัฐธิดาภรณ์ ประถม ส้มป่อยพิทยาคม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 1100703661920 นาย ณัฐภัทร สมพงษ์ จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
2 1104200435052 นาย ณัฐวุฒ อรรคบุตร ส้มป่อยพิทยาคม
3 1339100034873 นาย ทักษิพันธ์  ดาวเรือง ส้มป่อยพิทยาคม
4 1339100026668 นาย ธนากร ทวีธนวาณิชย์ ส้มป่อยพิทยาคม
5 1339100032226 นาย ธนากร ปราณีตพลกรัง ส้มป่อยพิทยาคม
6 1339100032391 นางสาว ธัญชนก ดาวเรือง ส้มป่อยพิทยาคม
7 1339100030606 นาย นราวิชญ์ อ่อนหวาน ส้มป่อยพิทยาคม
8 1339900831310 นางสาว นริศรา ค าเกิด ส้มป่อยพิทยาคม
9 1959800195629 นางสาว นันทิกานต์ แก่นที ส้มป่อยพิทยาคม
10 1103400074249 นาย บารมี ค าจุลลา ส้มป่อยพิทยาคม
11 1339100030517 นางสาว เบญจวรรณ นามวงษ์ ส้มป่อยพิทยาคม
12 1339100035187 นางสาว เบญญาภา จันทร์ขาว ส้มป่อยพิทยาคม
13 1339100030258 นางสาว ปนัดดา อาจสวัสด์ิ ส้มป่อยพิทยาคม
14 1339100034733 นางสาว ปภาวดี แซ่จึง ส้มป่อยพิทยาคม
15 1839901836311 นาย ปรัตถกร อินทร์ละคร ส้มป่อยพิทยาคม
16 1339100032331 นางสาว ปัชธิตา ชุมจันทร์ ส้มป่อยพิทยาคม
17 1339100026676 นางสาว ปัทมล กองเเก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
18 1209000153758 นางสาว ปิยะธิดา รัตนะวัน ส้มป่อยพิทยาคม
19 1339100029594 นาย ผดุงสิทธ์ิ บริบาล ส้มป่อยพิทยาคม
20 1100801513429 นาย พงศธร อ่อนสีทอง ส้มป่อยพิทยาคม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 1339100030614 นางสาว พรนภา บุญช่วย ส้มป่อยพิทยาคม
2 1339100034474 นางสาว พลอยชมพู ก่ิงแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
3 1339100034440 นาย พัชรดนัย สุนเวียง จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
4 1339100029268 นางสาว พัชราภร วะอาทิตย์ ส้มป่อยพิทยาคม
5 1339100031866 นาย พิเชษฐ ์ จิตม่ัน ส้มป่อยพิทยาคม
6 1339100030215 นางสาว พิยดา เสากลาง ส้มป่อยพิทยาคม
7 1339100037481 นางสาว พิยดา การะเกษ ส้มป่อยพิทยาคม
8 1339900837261 นาย ภูริภัทร ขันแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
9 1339100035136 นางสาว มนัสธิดา เเก้วใส จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
10 1101801376040 นางสาว วชิราภรณ์ สิงห์ทองค า ส้มป่อยพิทยาคม
11 1339100033354 นางสาว วราลี ค าเอ่ียม ส้มป่อยพิทยาคม
12 1339100030380 นางสาว วริศรา จันทรี มารีวิทยา
13 1339100032803 นาย วศินธ์ เดชบุญ ส้มป่อยพิทยาคม
14 1339900828378 นาย วัฒนา ดาศรี ส้มป่อยพิทยาคม
15 1339100034806 นางสาว วาสนา ภูมลา ส้มป่อยพิทยาคม
16 1339100035501 นาย วิศรุต สัมฤทธ์ิ ส้มป่อยพิทยาคม
17 1339100031067 นางสาว ศิรินญา บุญราช ส้มป่อยพิทยาคม
18 1100703579573 นาย ศิวกร ภูภักดี ส้มป่อยพิทยาคม
19 1103703880390 นาย ศิวกร ยุยไธสง ไผ่งามพิทยาคม
20 1339100029608 นาย สิทธิศักด์ิ พลทองมากล ส้มป่อยพิทยาคม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัวประชำชน โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ
1 2339100001493 นางสาว สุกานดา แสงสืบ จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
2 1749900973153 นางสาว สุพิฌชา อินทิรักษ์ ส้มป่อยพิทยาคม
3 1339100027524 นางสาว สุรัชดาพร ชูกร ส้มป่อยพิทยาคม
4 1339100029667 นางสาว สุวนันท์ สระแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
5 1339100034725 นางสาว หทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์ ส้มป่อยพิทยาคม
6 1339100033508 นาย อนุชิต สุขเกษม รวมสินวิทยา
7 1339100035535 นางสาว อภัสราพร อรรคบุตร ส้มป่อยพิทยาคม
8 1100201810929 นางสาว อรทัย ลาลุน ส้มป่อยพิทยาคม
9 1100703706583 นาย อรรณพ สมอุปฮาด ส้มป่อยพิทยาคม
10 1339100035357 นาย อลงกรณ์ โตมร ส้มป่อยพิทยาคม
11 1339100031556 นาย อัจฉริยะ อุทุม ส้มป่อยพิทยาคม
12 1339100033834 นางสาว อาทิตยา นนทะวงษ์ จินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
13 1749800377419 นางสาว เอมิกา พิมพิเศษ ส้มป่อยพิทยาคม
14 1469900670838 นางสาว ไอลดา สมพา ส้มป่อยพิทยาคม
15 127980208743* นาย พงศ์พิทักษ์ ทาระบุตร ส้มป่อยพิทยาคม
16 1339100031343 นางสาว จิราภรณ์ นิลทัย บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
17 1339100033478 นางสาว นภัสสร พิมพรมมา รวมสินวิทยา
18 1339100034041 นางสาว อทิตยาพร ประคองใจ บางบ่อวิทยา
19 1339100028164 นางสาว ธันยชนก เข็มแก้ว ส้มป่อยพิทยาคม
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