
เลข
ที่

เลขประจ ำตัว
เลข
ที่

เลขประจ ำตัว

1 14550 ด.ช. รวิภาส  ชัชวาลย์ 2 14552 ด.ช. ธนโชติ อินทศร

3 14554 ด.ช. วงศกร ฉอยทิม 4 14558 ด.ช. ธิปปริญญ์ มีส าลี

5 14559 ด.ช. ปกรญ์ พึง่ไทย 6 14561 ด.ช. ศิรวิทยาพชัร นิจแสวง

7 14594 ด.ช. สิรภพ  ศรีสวัสด์ิ 8 14598 ด.ช. กรกช ทองแย้ม

9 14624 ด.ช. ศุภกร  ปานหอม 10 14630 ด.ช. ทินกร  ดอนพรายเพชร

11 14679 ด.ช. หฏัฐกร เจียวย่ี 12 14706 ด.ช. ปรวรรตน์ คงศิริ

13 14710 ด.ช. ออมสิน จีนาภักด์ิ 14 14755 ด.ช. ธนดล เล่ือนลอย

15 14760 ด.ช. ฐปนวัฒน์  เล่ือนลอย 16 14939 ด.ช. ณัฐภัทร สวัสด์ิมี

17 14943 ด.ช. พชัรณัฏฐ์  ว่องประเสริฐ 18 18083 ด.ช. รนัทถ์ จรูญรัตน์

19 18084 ด.ช. ปภังกร  ด้วงพลับ 20 18091 ด.ช. อรรถพร วันนะ

21 18461 ด.ช. อัคครพล ศิลาเวียง 22 14570 ด.ช. ปริชญา ยะนิล

23 14571 ด.ช. กัญญาภรณ์ จันทวิชัย 24 14572 ด.ช. พชัรพร เทียนทองดี

25 14573 ด.ญ. อาภา  มณีวงษ์ 26 14574 ด.ญ. อนัญญา  ทองเปีย่ม

27 14575 ด.ญ. สรัลพร  ฉันทปราโมทย์ 28 14683 ด.ญ. สุภชา กาญจนสุธา

29 14684 ด.ญ. จิราภา เฉลิมจิรารัตน์ 30 14699 ด.ญ. วิชญาดา คงคาหลวง

31 14729 ด.ญ. ทักษพร เตชะสิทธิกรกุล 32 14730 ด.ญ. นฤภร กันกง

33 14764 ด.ญ. ณฤดี ดอนเจดีย์ 34 14765 ด.ญ. อนัญญา นางแย้ม

35 14770 ด.ญ. รฐา  คะเณมา 36 14775 ด.ญ. ธีราพทัธ์ จารุถิระสวัสด์ิ

37 14777 ด.ญ. ธีรดา  แซ่เฮ้า 38 14778 ด.ญ. พมิอักษพิร จีรกาญจน์กุล

39 14791 ด.ญ. สุวิชญาน์ จันทร์เพช็ร 40 14954 ด.ญ. วรกมล เพิม่สุวรรณ์

41 16080 ด.ญ. จิณณพตั ย้ิมมาก 42 18096 ด.ญ. นริศษา เหลืองประเสริฐ

43 18101 ด.ญ. เบญจภัทร ค าแก้ว

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 / 1

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

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข
ที่

เลขประจ ำตัว
เลข
ที่

เลขประจ ำตัว

1 14543 ด.ช. พสิิษฐ์ กิตติวินิชนันท์ 2 14545 ด.ช. ชัชธน ค าวงศ์ษา

3 14582 ด.ช. สิงหนาท แต่แดงเพชร 4 14585 ด.ช. ภัทรพล นิธิโภคสกุล

5 14586 ด.ช. ธณกร ต้ังมัน่ 6 14599 ด.ช. วีรภาพ ต้ังวินิจกุล

7 14626 ด.ช. ธนัยฑวัฒย์ อินสว่าง 8 14629 ด.ช. รัฐภูมิ ขยันการ

9 14671 ด.ช. ภรภัทร พนัธ์แจ่ม 10 14707 ด.ช. กฤตมุข แก่นรักษ์

11 14709 ด.ช. สรวิชญ์ เจริญจิตร์ 12 14711 ด.ช. มนัญชัย ศรีประเสริฐ

13 14712 ด.ช. นันท์นภัส เอกจีน 14 14716 ด.ช. ภัสชณัฏฐ์ พนัธ์ปัญญา

15 14719 ด.ช. สรวิศ ข านอง 16 14748 ด.ช. มาร์ติน เดอ รุยจ์เตอร์

17 14757 ด.ช. ไกรสิทธิ ศรีแสงฤทธ์ิ 18 14929 ด.ช. ยุทธชัย บัวจันทร์

19 14932 ด.ช. ภควัฒน์ ทรัพย์วโรบล 20 14936 ด.ช. ณัฐดนัย เกตุพนัธ์

21 14937 ด.ช. สิทธธร โอฬารธนภาค 22 14938 ด.ช. วัชรชัย สุวรรณวร

23 18082 ด.ช. สหกรณ์ กาญจนประกอบ 24 18085 ด.ช. เฉลิมวงศ์ ดอนเจดีย์

25 18087 ด.ช. ชยพล ชูเลิศ 26 18088 ด.ช. ณัฐพงษ์ บัวเกตุ

27 18090 ด.ช. พรัีชชัย ชนะภัย 28 14605 ด.ญ. จุฑาสินี สมสมัย

29 14609 ด.ญ. โยษติา คชสาร 30 14654 นางสาวกชกมล กาญจนวุฒิธรรม

31 14685 ด.ญ. ธนิตา พนัส าโรง 32 14698 ด.ญ. กรสกุล วงศ์บุตร

33 14700 ด.ญ. ปานวาด ถิน่กาญจน์วัฒนา 34 14724 ด.ญ. ณัชชา จ านงกูล

35 14761 ด.ญ. อรปรียา นัยเสถียร 36 14955 ด.ญ. ปาริชาติ รักเมือง

37 14956 ด.ญ. ธนัชพร กว้างขวาง 38 16865 ด.ญ. พชัรพร ศรีสุขจร

39 18095 ด.ญ. นงลักษณ์ กูท้รัพย์ 40 18099 ด.ญ. อริสรา มิง่จงเจริญ

41 18100 ด.ญ. กีรัตยา เสือดาว 42 18102 ด.ญ. ปวริศา เกตุแก้ว

43 18103 ด.ญ. วิริฒิภา คชรัตน์

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 / 2

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 /2  (กลุม่ A) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 / 2  (กลุม่ B)

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลข

ที่
เลขประจ ำตัว

เลข

ที่
เลขประจ ำตัว

1 14547 ด.ช. ปัญญา มะโนรมณ์ 2 14560 ด.ช. อนุพงษ์ จ าปาค า

3 14622 ด.ช. ชนะเดช ปรีชาวาท 4 14631 ด.ช. อธิวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย

5 14635 ด.ช. สิรศิลป์ ทิมน้อย 6 14640 ด.ช. จิรัฏฐ์ แดงอุทัย

7 14662 ด.ช. ภูตะวัน กาญจนกิจขจร 8 14669 ด.ช. วิทยา คลังศิริ

9 14673 ด.ช. ปุณณภพ สีสัน 10 14680 ด.ช. รพภัีทร เนตรสน

11 14713 ด.ช. จิรายุ จิตนิยม 12 14747 ด.ช. ธนกร สืบส่ง

13 14751 ด.ช. อีซาคาน ปาทาน 14 14753 ด.ช. ธนัท ปุยทอง

15 14784 ด.ช. พลาธิป อุรารักษ์ 16 14930 ด.ช. วรภัทร บุญยงค์

17 14940 ด.ช. ปฏิพทัธ์ ละอองบัว 18 14949 ด.ช. นิติ ด.ช.นิติ  บุณยายน

19 15341 ด.ช. จิรสิน ถิน่ทุง่ทอง 20 15697 ด.ช. อธิป ต่ายจันทร์

21 16861 ด.ช. กลวัชร พกัไพโรจน์ 22 18092 ด.ช. วงศกร ฉายอรุณ

23 18093 ด.ช. จิรัฏฐ์ โยธา 24 18094 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไพรวรรณ์

25 18460 ด.ช. ณัฐวรรธ ลิมพะสูตร 26 14644 ด.ญ. อินทิรา หวังจิตต์

27 14649 ด.ญ. วิภาวดี พุม่ดี 28 14653 ด.ญ. ปมิณพร เพยีรการ

29 14660 ด.ญ. ณัฐชา อัศวเดชฤทธ์ิ 30 14687 ด.ญ. ปิยนุช เพิม่พลู

31 14688 ด.ญ. ปิยนันท์ เพิม่พลู 32 14693 ด.ญ. จิรัชยา ตรีวงษ์

33 14722 ด.ญ. ฮาวา ปาทาน 34 14731 ด.ญ. สุพรรณี เซ่ียงฝุง

35 14733 ด.ญ. พฒิุพร แจ่มแจ้ง 36 14735 ด.ญ. ปฏิภรณ์ ล้วนรอด

37 14762 ด.ญ. พชัรศรี อัศวเดชฤทธ์ิ 38 14768 นางสาวภารดี มะเริงสิทธ์ิ

39 14771 ด.ญ. ปัญญาพร ดุลย์มา 40 14957 ด.ญ. กชกร ตันเจริญ

41 15643 ด.ญ. ข้าวทิพย์ สงวนแก้ว 42 16864 ด.ญ. ณัฐชพนัธ์ุ วัฒนะสิน

43 18097 ด.ญ. ณารายทิพย์ กมลพนัธ์ทิพย์

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 / 3

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

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล








