
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 15365 ด.ช. ธีรภัทร์ จัน่สร้อย 2 15366 ด.ช. วีระเดช ภักดีศุภผล

3 15391 ด.ช. วีรภัทร อินทรักษา 4 15402 ด.ช. เสฏฐวุฒิ จงวัฒนาไพศาล

5 15408 ด.ช. จิรวงศ์ แปลงกิริยา 6 15431 ด.ช. พายุ เกิดก าธร

7 15439 ด.ช. อดิเทพ เชยโต 8 15440 ด.ช. มัทธพงษ์ สิริทรัพย์พนูผล

9 15441 ด.ช. วิศรุจ ซังเจริญ 10 15442 ด.ช. สิรภัทร ทิวกรกมลรัตน์

11 15448 ด.ช. ศุภณัฐฏ์ เพรียวพานิช 12 15482 ด.ช. นรากร จินดากุลย์

13 15483 ด.ช. ชนกันต์ ใจกว้าง 14 15513 ด.ช. เจติพฒัน์ วิทยายนต์

15 15520 ด.ช. ฐิติกร ภัทรสิริรัชต์ 16 15523 ด.ช. ธีรภัทร แดงคล้ายกาญจน์

17 15525 ด.ช. นทีธร พกัไพโรจน์ 18 15551 ด.ช. กฤตเมธ มัน่แพ

19 15556 ด.ช. ก้องภพ ล้ิมประเสริฐ 20 15557 ด.ช. วรวุฒิ จิตนิยม

21 15563 ด.ช. ยศพล หวังดี 22 15568 ด.ช. คณพศ ปิน่ทอง

23 16486 ด.ช. จิรวัฒน์ วีรภัทรพนัธุกร 24 16874 ด.ช. ก้องภพ ขาวจุย้

25 18832 ด.ช. ธนรัตน์ กองกาวี 26 15373 ด.ญ. ภัทธิรา เจริญกุล

27 15376 ด.ญ. เงินตรา เทพทอง 28 15380 ด.ญ. รัตน์รวี ชัยกิจตระกูล

29 15381 ด.ญ. เบญจวรรณ จิวประสาท 30 15383 ด.ญ.พลิาพรรณ ลอยแก้ว

31 15389 ด.ญ. นติกรณ์ สมสกิจ 32 15415 ด.ญ. จิรัชยา บุษกร

33 15420 ด.ญ. จิรัชญา นิระมิตร 34 15421 ด.ญ. ณัฐพร สีเขียวแดง

35 15423 ด.ญ. วรฤทัย นางแย้ม 36 15467 ด.ญ. ดลนภา จันทร์เพญ็สถาพร

37 15493 ด.ญ. ฐิติญารัตน์ เซ่ียงม้า 38 15501 ด.ญ.ปิยวรรณ มะโนรมย์

39 15502 ด.ญ. รินรดา สมคิด 40 15503 ด.ญ. สุพชิญา ช่างเหลา

41 15506 ด.ญ. ชนัญชิดา ศรีทับทิม 42 15614 ด.ญ. ชนิสรา พว่งแพ

43 15621 ด.ญ.ปาณิสรา ค้ิววิลัย 44 15628 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เวียนเทียน

45 16493 ด.ญ. กมลวรรณ เกีย้วเพง็ 46 17682 ด.ญ.พฐา นิติชัยจงวัตร

47 18840 ด.ญ. จรัสรวีกาญจน์ส าราญฤกษ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 1

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 1  (กลุม่ A) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 /1  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 15360 ด.ช. ภูริทัต คมข า 2 15368 ด.ช. ธนชาติ คชสิทธ์ิ

3 15401 ด.ช. สิรดนัย ชืน่เจริญ 4 15430 ด.ช. พพิฒัน์ เลิศอัจฉริยกุล

5 15438 ด.ช. ธีรพล เกตุแดง 6 15473 ด.ช. อภิชัย บุญวระ

7 15489 ด.ช. ศุภณัฐ จิรพชิยากุล 8 15490 ด.ช. ปุณณัตถ์ ไพศาลย์

9 15509 ด.ช. ภคพล มณีศรี 10 15519 ด.ช. ธนภัทร พงษศั์กด์ิขจร

11 15567 ด.ช. พฒิุสรรค์ หนูขาว 12 15589 ด.ช. วรธกฤตย์ วงษจ์ู

13 15594 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ชูดี 14 15598 ด.ช. เจษฎา นาระกันทา

15 15603 ด.ช. พรีพล ฉุยเนย 16 15605 ด.ช. ธีร์ธวัช คงเปีย่ม

17 15608 ด.ช. วีรภูมิ เหน็สว่าง 18 15609 ด.ช. วัฒนา ปานพรมมา

19 16376 ด.ช. พรพพิฒัน์ แต่แดงเพชร 20 16875 ด.ช. เก่งกาจ กาญจนศิลป์

21 18834 ด.ช. ธนนันท์ คงวัฒนานนท์ 22 18835 ด.ช. วิรัลพชัร คชรัตน์

23 18836 ด.ช. ธนกฤต พนัธ์แจ่ม 24 18837 ด.ช. ธนพล จันทร์รอด

25 18838 ด.ช. ศิลาวัตร บุตรทุง่ทอง 26 18839 ด.ช. ภคนันท์ จีนาภักด์ิ

27 19259 ด.ช. ธรรมสรณ์ อ่อนสดทวีชัย 28 15587 ด.ญ. สุธิดา จิตต์นิยม

29 15619 ด.ญ. อติกานต์ แก้วสารพดันึก 30 17684 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ อยู่สุข

31 18841 ด.ญ. กันยามาส อัง้สุพว่ง 32 18842 ด.ญ. อัญชุลีภรณ์ ค าสุภาพ

33 18843 ด.ญ. เกสรา กงสิมมา 34 18844 ด.ญ. จันทกานต์ ทองใบ

35 18845 ด.ญ. เขมจิรา บุญเกล้ียง 36 18846 ด.ญ. วิลาสินี บุญเทียม

37 18847 ด.ญ. ณิชชาภัทร เวที 38 18848 ด.ญ. รัชฎา สุขเกษม

39 18849 ด.ญ. กันญรัตน์ ทองสัมฤทธ์ิ 40 19242 ด.ญ.ปทิตตา พรหมรักษา

41 19243 ด.ญ. ไอรดา เครือแก้ว

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 2  (กลุม่ A) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 2  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 2



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว
1 15397 ด.ช. ปวรปรัชญ์ เทียมสว่าง 2 15400 ด.ช. ธีรพฒัน์ หมืน่นาค

3 15406 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ทองอินทร์ 4 15407 ด.ช. ธนานนท์ ล้ีสมบูรณ์

5 15409 ด.ช. คีริน บางเชย 6 15429 ด.ช. กีรติ จงสถาวร

7 15443 ด.ช. วีรภาพ จรเจริญ 8 15472 ด.ช. ธนกฤต ขันคง

9 15478 ด.ช. ธัชชัย ศรีคล้ า 10 15484 ด.ช. สิทธิชัย ทัด

11 15510 ด.ช. สิรดนัย ปันณะ 12 15514 ด.ช. ธนกร เจีย่เจริญ

13 15517 ด.ช. กันตพชิญ์ โชคเกษตรชัย 14 15522 ด.ช. พลูณภัทร พลูศิริ

15 15558 ด.ช. ปิยวัฒน์ อินทศร 16 15561 ด.ช. วีรภัทร พุม่เพช็ร

17 15566 ด.ช. พรีวัส เซ่ียงฉิน 18 15590 ด.ช. อดิศักด์ิ ตระกูลชมดง

19 15610 ด.ช. จิรวัฒน์ พลูเดช 20 15637 ด.ช. ณภัทร เขียวสอาด

21 15969 ด.ช. อ่าวไทย รัตนโกสิน 22 16366 ด.ช. อณาคิณ วรปภาวินวงศ์

23 16370 ด.ช. ศุภวิชญ์ สามนปาล 24 17679 ด.ช. ธีรภัทร แซ่เจีย่

25 18833 ด.ช. ศิลา ยูงศิริกาญจน์ 26 19258 ด.ช. กันทรากร จันทร์ภูมิ

27 15372 ด.ญ. ธัญชนก รัตนา 28 15377 ด.ญ. ศศิชา ยาทิพย์

29 15382 ด.ญ. ธนกานต์ คชสิทธ์ิ 30 15412 ด.ญ. กานต์พชิชา กาญจนสุธา

31 15422 ด.ญ.พทัยา มาลาพงษ์ 32 15424 ด.ญ. อชิรญา ยาทิพย์

33 15459 ด.ญ. นันท์นภัส คชรัตน์ 34 15460 ด.ญ. อริสา เกษรเงิน

35 15466 ด.ญ. ณัฐริกา สมประสงค์ 36 15532 ด.ญ. นภัสสร อายุยงค์

37 15535 ด.ญ. สาริศา เล้าเจริญ 38 15541 ด.ญ.ญาณิศา จิตต์หาญ

39 15545 ด.ญ. โยษติา โพธิบุตร 40 15573 ด.ญ.พณัณิตา ชัยโชตกิจ

41 15581 ด.ญ. ภัคธีมา แสวงทรัพย์ 42 15582 ด.ญ. นิภาวรรณ พวงอินทร์

43 15585 ด.ญ. ณัฐธิดา กันล้อม 44 15627 ด.ญ. อรณัชชา ว่องไว

45 16489 ด.ญ.ญาดา เวชโพธ์ิกลาง

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

รยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 3

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 / 3  (กลุม่ A) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1  / 3  (กลุม่ B)


