
เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 15360 ด.ช. ภูริทัต คมข า 63 18836 ด.ช. ธนกฤต พนัธ์แจ่ม
2 15365 ด.ช. ธีรภัทร์ จัน่สร้อย 64 18837 ด.ช. ธนพล จันทร์รอด
3 15366 ด.ช. วีระเดช ภักดีศุภผล 65 18838 ด.ช. ศิลาวัตร บุตรทุง่ทอง
4 15368 ด.ช. ธนชาติ คชสิทธ์ิ 66 18839 ด.ช. ภคนันท์ จีนาภักด์ิ
5 15391 ด.ช. วีรภัทร อินทรักษา 67 15372 ด.ญ. ธัญชนก รัตนา
6 15400 ด.ช. ธีรพฒัน์ หมืน่นาค 68 15373 ด.ญ. ภัทธิรา เจริญกุล
7 15401 ด.ช. สิรดนัย ชืน่เจริญ 69 15376 ด.ญ. เงินตรา เทพทอง
8 15402 ด.ช. เสฏฐวุฒิ จงวัฒนาไพศาล 70 15377 ด.ญ. ศศิชา ยาทิพย์
9 15406 ด.ช. ปุญญพฒัน์ ทองอินทร์ 71 15380 ด.ญ. รัตน์รวี ชัยกิจตระกูล
10 15407 ด.ช. ธนานนท์ ล้ีสมบูรณ์ 72 15381 ด.ญ. เบญจวรรณ จิวประสาท
11 15408 ด.ช. จิรวงศ์ แปลงกิริยา 73 15382 ด.ญ. ธนกานต์ คชสิทธ์ิ
12 15409 ด.ช. คีริน บางเชย 74 15383 ด.ญ. พลิาพรรณ ลอยแก้ว
13 15429 ด.ช. กีรติ จงสถาวร 75 15389 ด.ญ. นติกรณ์ สมสกิจ
14 15430 ด.ช. พพิฒัน์ เลิศอัจฉริยกุล 76 15412 ด.ญ. กานต์พชิชา กาญจนสุธา
15 15431 ด.ช. พายุ เกิดก าธร 77 15415 ด.ญ. จิรัชยา บุษกร
16 15438 ด.ช. ธีรพล เกตุแดง 78 15420 ด.ญ. จิรัชญา นิระมิตร
17 15439 ด.ช. อดิเทพ เชยโต 79 15421 ด.ญ. ณัฐพร สีเขียวแดง
18 15440 ด.ช. มัทธพงษ ์ สิริทรัพย์พนูผล 80 15422 ด.ญ. พทัยา มาลาพงษ์
19 15441 ด.ช. วิศรุจ ซังเจริญ 81 15423 ด.ญ. วรฤทัย นางแย้ม
20 15442 ด.ช. สิรภัทร ทิวกรกมลรัตน์ 82 15424 ด.ญ. อชิรญา ยาทิพย์
21 15443 ด.ช. วีรภาพ จรเจริญ 83 15459 ด.ญ. นันท์นภัส คชรัตน์
22 15448 ด.ช. ศุภณัฐฏ์ เพรียวพานิช 84 15460 ด.ญ. อริสา เกษรเงิน
23 15473 ด.ช. อภิชัย บุญวระ 85 15466 ด.ญ. ณัฐริกา สมประสงค์
24 15478 ด.ช. ธัชชัย ศรีคล้ า 86 15467 ด.ญ. ดลนภา จันทร์เพญ็สถาพร
25 15482 ด.ช. นรากร จินดากุลย์ 87 15493 ด.ญ. ฐิติญารัตน์ เซ่ียงม้า
26 15483 ด.ช. ชนกันต์ ใจกว้าง 88 15501 ด.ญ. ปิยวรรณ มะโนรมย์
27 15488 ด.ช. สรวิชญ์ ไคลมี 89 15506 ด.ญ. ชนัญชิดา ศรีทับทิม
28 15489 ด.ช. ศุภณัฐ จิรพชิยากุล 90 15532 ด.ญ. นภัสสร อายุยงค์

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2563



29 15509 ด.ช. ภคพล มณีศรี 91 15535 ด.ญ. สาริศา เล้าเจริญ
30 15510 ด.ช. สิรดนัย ปันณะ 92 15541 ด.ญ. ญาณิศา จิตต์หาญ
31 15513 ด.ช. เจติพฒัน์ วิทยายนต์ 93 15573 ด.ญ. พณัณิตา ชัยโชตกิจ
32 15514 ด.ช. ธนกร เจีย่เจริญ 94 15581 ด.ญ. ภัคธีมา แสวงทรัพย์
33 15517 ด.ช. กันตพชิญ์ โชคเกษตรชัย 95 15582 ด.ญ. นิภาวรรณ พวงอินทร์
34 15518 ด.ช. อนวัช แพงป้อง 96 15585 ด.ญ. ณัฐธิดา กันล้อม
35 15519 ด.ช. ธนภัทร พงษศั์กด์ิขจร 97 15614 ด.ญ. ชนิสรา พว่งแพ
36 15520 ด.ช. ฐิติกร ภัทรสิริรัชต์ 98 15619 ด.ญ. อติกานต์ แก้วสารพดันึก
37 15522 ด.ช. พลูณภัทร พลูศิริ 99 15621 ด.ญ. ปาณิสรา ค้ิววิลัย
38 15523 ด.ช. ธีรภัทร แดงคล้ายกาญจน1์00 15627 ด.ญ. อรณัชชา ว่องไว
39 15551 ด.ช. กฤตเมธ มัน่แพ 101 16489 ด.ญ. ญาดา เวชโพธ์ิกลาง
40 15556 ด.ช. ก้องภพ ล้ิมประเสริฐ 102 17684 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ อยู่สุข
41 15557 ด.ช. วรวุฒิ จิตนิยม 103 18840 ด.ญ. จรัสรวีกาญจน์ส าราญฤกษ์
42 15558 ด.ช. ปิยวัฒน์ อินทศร 104 18841 ด.ญ. กันยามาส อัง้สุพว่ง
43 15561 ด.ช. วีรภัทร พุม่เพช็ร 105 18842 ด.ญ. อัญชุลีภรณ์ ค าสุภาพ
44 15563 ด.ช. ยศพล หวังดี 106 18843 ด.ญ. เกสรา กงสิมมา
45 15566 ด.ช. พรีวัส เซ่ียงฉิน 107 18844 ด.ญ. จันทกานต์ ทองใบ
46 15567 ด.ช. พฒิุสรรค์ หนูขาว 108 18845 ด.ญ. เขมจิรา บุญเกล้ียง
47 15589 ด.ช. วรธกฤตย์ วงษจ์ู 109 18846 ด.ญ. วิลาสินี บุญเทียม
48 15598 ด.ช. เจษฎา นาระกันทา 110 18847 ด.ญ. ณิชชาภัทร เวที
49 15603 ด.ช. พรีพล ฉุยเนย 111 18848 ด.ญ. รัชฎา สุขเกษม
50 15605 ด.ช. ธีร์ธวัช คงเปีย่ม 112 18849 ด.ญ. กันญรัตน์ ทองสัมฤทธ์ิ
51 15608 ด.ช. วีรภูมิ เหน็สว่าง 113 15484 ด.ช. สิทธิชัย ทัด
52 15609 ด.ช. วัฒนา ปานพรมมา 114 15525 ด.ช. นทีธร พกัไพโรจน์
53 15610 ด.ช. จิรวัฒน์ พลูเดช 115 15568 ด.ช. คณพศ ปิน่ทอง
54 15637 ด.ช. ณภัทร เขียวสอาด 116 15590 ด.ช. อดิศักด์ิ ตระกูลชมดง
55 16370 ด.ช. ศุภวิชญ์ สามนปาล 117 16366 ด.ช. อณาคิณ วรปภาวินวงศ์
56 16376 ด.ช. พรพพิฒัน์ แต่แดงเพชร 118 16486 ด.ช. จิรวัฒน์ วีรภัทรพนัธุกร
57 16875 ด.ช. เก่งกาจ กาญจนศิลป์ 119 16874 ด.ช. ก้องภพ ขาวจุย้
58 17679 ด.ช. ธีรภัทร แซ่เจีย่ 120 15502 ด.ญ. รินรดา สมคิด

เลขที่
รหสั

นักเรียน
      ช่ือ - นามสกุล เลขที่

รหสั

นักเรียน
      ช่ือ - นามสกุล



59 18832 ด.ช. ธนรัตน์ กองกาวี 121 15503 ด.ญ. สุพชิญา ช่างเหลา
60 18833 ด.ช. ศิลา ยูงศิริกาญจน์ 122 15545 ด.ญ. โยษติา โพธิบุตร
61 18834 ด.ช. ธนนันท์ คงวัฒนานนท์ 123 16493 ด.ญ. กมลวรรณ เกีย้วเพง็
62 18835 ด.ช. วิรัลพชัร คชรัตน์ 124 17682 ด.ญ. พฐา นิติชัยจงวัตร

เลขที่
รหสั

นักเรียน
      ช่ือ - นามสกุล

หมายเหตุ  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1  ยังไม่ได้จัดตามหอ้งเรียน  เพราะต้องมีการทดสอบก่อน

จัดหอ้งเรียน  โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันทุกคน

เลขที่
รหสั

นักเรียน
      ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14975 ด.ช. ชัยชนะ ดวงสวัสด์ิ 26 15040 ด.ญ. ญาณภัท  บัวกล่ิน

2 15063 ด.ช. ณฐกร  สัมมาทิตฐิ 27 15073 ด.ญ. เขมณัฏฐ์  เพรียวพานิช

3 15068 ด.ช. ศุภกิตต์ิ คุ้นเคย 28 15076 ด.ญ. สุพชิฌาย์  สุทธิรักษ์

4 15089 ด.ช. ภาวิต  ทองนุม่ 29 15078 ด.ญ. สมิตา เอีย่มสอาด

5 15134 ด.ช. การัณยภาส  ศรีจันทร์ 30 15079 ด.ญ. โชติกา กระหวาย

6 15138 ด.ช. ก้องภพ ไพศาล 31 15083 ด.ญ. รตนสิริ เดือนกลาง
7 15139 ด.ช. ธีรภัทร วุฒิเอก 32 15126 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ราชวงษ์

8 15141 ด.ช. กันต์  พวัโสพศิ 33 15154 ด.ญ. ไอรินทร์  ศุภพริิยกรรังษี

9 15147 ด.ช. กันต์ดนัย  อุณหะ 34 15155 ด.ญ. มัชฌิมา วงศ์ประภา

10 15174 ด.ช. วชิรวิทย์ เจริญพร 35 15158 ด.ญ. สุรางค์พมิล อังควนิช

11 15180 ด.ช. ธนาวุฒิ  อิม่ลา 36 15166 ด.ญ. สุพชิฌา  พฒันมาศ

12 15208 ด.ช. ทัศน์พล  แผนกุล 37 15201 ด.ญ. อารยา  ศรีอนันต์

13 15213 ด.ช. วันชนะ  สดใส 38 15202 ด.ญ. สุมิตรา  เขมะนุเชษฐ์

14 15221 ด.ช. ธนภัทร  เหมือนรุ่ง 39 15206 ด.ญ. ญาณิศา ย่ังยืน

15 15222 ด.ช. เตโชดม  พลายละหาร 40 15233 ด.ญ. ชลธิชา  ฉุยเนย

16 16400 ด.ช. คีตะณัฏฐ์  สุทธิสนธ์ิ 41 15239 ด.ญ. จิรารัตน์  คงพรม

17 16869 ด.ช. ภวัต  สามลปาน 42 15244 ด.ญ. ภัทรวดี  วัยวัฒนะ

18 17676 ด.ช. ด.ช.อเนชา  เซ็นเครือ 43 15245 ด.ญ. ธันยรัตน์ เวียนเทียน

19 17677 ด.ช. นครกานต์  จันทเสฏโฐ 44 15247 ด.ญ. มนัสนันท์  ทองคง

20 18474 ด.ช. ศักด์ิดา จันทร์เจียวใช้ 45 15648 ด.ญ. ชนนิกานต์ สาสุข

21 15000 ด.ญ. ฑิฆัมพร  สุนทรศิริ 46 16090 ด.ญ. อรุณรัศมิ ์ ค าพว่ง

22 15001 ด.ญ. ประภาพร สนใจ 47 16096 ด.ญ. ศริญญา รัตนบ ารุง

23 15033 ด.ญ. นันนวพรรษ ภาวะกุล 48 16740 ด.ญ. ดิษยารินทร์  รัฐกรอนันต์เดช

24 15037 ด.ญ. สมิตา  คงวน 49 17252 ด.ญ. ปรียาภรณ์  หอมหวล

25 15039 ด.ญ. กฤติมา  งามพศิ 50 18484 ด.ญ. สุวพชิญ์  กิจจาวิเศษ

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14972 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจจริง 26 15035 ด.ญ. ฐิติญา เนตรน้อยสกุล

2 14981 ด.ช. จักรธิกร เพิม่พลู 27 15045 ด.ญ. พรนภัส เหลืองสอาด

3 15008 ด.ช. คณิติน แสงพรหมมา 28 15085 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ต้ังเหรียญทอง

4 15009 ด.ช. ธีรชานนท์ วงษเ์อีย่ม 29 15109 ด.ญ. อิสรีย์ จันทรวัฒน์

5 15021 ด.ช. ธนพฒัน์ ถาวรวงษ์ 30 15119 ด.ญ. ไปริญา พราหมโพธ์ิ

6 15048 ด.ช. นันท์มนัส ค าภาพกั 31 15121 ด.ญ. นิชธาวัลย์ คชรินทร์

7 15066 ด.ช. ธัญเทพ นิลทวงษ์ 32 15122 ด.ญ. ศศิชา เสือใจ

8 15092 ด.ช. ภูวดล บัวบาน 33 15156 ด.ญ. กัลย์สุดา  ปิน่ทอง

9 15101 ด.ช. สิรภัทร สุวรรณเสริม 34 15165 ด.ญ. ศิรดา แสงทอง

10 15103 ด.ช. วชิรวิทย์ เอีย่มสุพรรณ 35 15204 ด.ญ. ปองขวัญ หอมสง่า

11 15170 ด.ช. คมน์คณิน กุสุนทร 36 15207 ด.ญ. กัญญาณัฐ ฐิติเหม

12 16401 ด.ช. ปรเมศวร์ ทรัพย์ปานา 37 15631 ด.ญ. นิรชา เวชยชัย

13 16478 ด.ช. สีรุ้ง หตุะนาวิน 38 16092 ด.ญ. จารุกัญญ์ ประเสริฐตันติกุล

14 17250 ด.ช. วชิรวิทย์ วิทยาบ ารุง 39 16093 ด.ญ. อารยา ผ่องใส

15 18471 ด.ช. ทวีโชค อดุลเดชาฤทธ์ิ 40 16095 ด.ญ. ญาณิศา สีดาเหลา

16 18472 ด.ช. อภิเดช ปานมณี 41 18481 ด.ญ. สุพรรษา ใจพนัธ์เสือ

17 18473 ด.ช. คู่สกุล สายสุวรรณ 42 18482 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เกตุแก้ว

18 18475 ด.ช. ปรัตถกร วงษศ์รีสังข์ 43 18483 ด.ญ. วราภรณ์ เปล่ียนข า

19 18476 ด.ช. ฤชา จินดาวรรณ์ 44 18485 ด.ญ. วารวดี พสูิตร์

20 18477 ด.ช. ธีรพฒัน์ มิง่จงเจริญ 45 18487 ด.ญ. กีรติยา แย้มเกษร

21 18478 ด.ช. พลวิชญ์ สุริยกุล ณ อยุธยา46 18488 ด.ญ. ภมรชนก นพคุณทอง

22 18479 ด.ช. กิตติ บุณยายน 47 18490 ด.ญ. กุลธนันท์ เรืองจุย้

23 18828 ด.ช. สุวรรณภูมิ สุวรรณวิจิตร์ 48 18829 ด.ญ. รมิตา ปูเชียงแดง

24 15004 ด.ญ. ฑิตฐิตา พึง่แพง 49 18831 ด.ญ. กุลณัฐ อินสมะพนัธ์

25 15034 ด.ญ. อัญชิสา แก้วมีมาก

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14968 ด.ช. ธนภัทร บุญประสพ

2 14982 ด.ช. ไกรวี หรัิญกุล

3 14990 ด.ช. เตชินท์ วุฒิวโรดม

4 15014 ด.ช. พรีพฒัน์ เนตรน้อย

5 15054 ด.ช. ชยานนท์ เพิม่นาม

6 15055 ด.ช. ณัฐชนน ก าไร

7 15093 ด.ช. ธีรภัทร์ รุ่งมณี

8 15096 ด.ช. พสุิทธิ สุตตันติปิฎก

9 15128 ด.ช. มาฆบุรณ เกตมณี

10 16480 ด.ช. วชากร ผิวเหลือง

11 16868 ด.ช. พงศ์ภรณ์ คงบางพระ

12 18480 ด.ช. คุณัญญา ธรรมขันธ์

13 15002 ด.ญ. มนัสนันท์ สุรวงค์

14 15082 ด.ญ. ภัทรธิดา ไกรเพชร

15 15086 ด.ญ. ฐิตารีย์ หงส์ไชยกุล

16 15125 ด.ญ. ลักษณิา แตงค า

17 15127 ด.ญ. สิมิลัน เลาหชัยนันท์

18 15203 ด.ญ. สิริวดี แอนโทนี่

19 15633 ด.ญ. พชัรีพร รักเพยีร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14547 ด.ช. ปัญญา  มะโนรมณ์ 27 18094 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไพรวรรณ์

2 14550 ด.ช. รวิภาส ชัชวาลย์ 28 18461 ด.ช. อัคครพล ศิลาเวียง

3 14552 ด.ช. ธนโชติ อินทศร 29 14570 ด.ญ. ปริชญา ยะนิล

4 14554 ด.ช. วงศกร ฉอยทิม 30 14571 ด.ญ. กัญญาภรณ์ จันทวิชัย

5 14558 ด.ช. ธิปปริญญ์ มีส าลี 31 14572 ด.ญ. พชัรพร เทียนทองดี

6 14559 ด.ช. ปกรญ์ พึง่ไทย 32 14573 ด.ญ. อาภา มณีวงษ์

7 14561 ด.ช. ศิรวิทยาพชัรนิจแสวง 33 14574 ด.ญ. อนัญญา ทองเปีย่ม

8 14594 ด.ช. สิรภพ ศรีสวัสด์ิ 34 14575 ด.ญ. สรัลพร ฉันทปราโมทย์

9 14598 ด.ช. กรกช ทองแย้ม 35 14683 ด.ญ. สุภชา กาญจนสุธา

10 14624 ด.ช. ศุภกร ปานหอม 36 14684 ด.ญ. จิราภา เฉลิมจิรารัตน์

11 14630 ด.ช. ทินกร ดอนพรายเพชร 37 14699 ด.ญ. วิชญาดา คงคาหลวง

12 14662 ด.ช. ภูตะวัน กาญจนกิจขจร 38 14729 ด.ญ. ทักษพร เตชะสิทธิกรกุล

13 14669 ด.ช. วิทยา คลังศิริ 39 14730 ด.ญ. นฤภร กันกง

14 14679 ด.ช. หฏัฐกร เจียวย่ี 40 14762 ด.ญ. พชัรศรี อัศวเดชฤทธ์ิ

15 14680 ด.ช. รพภัีทร เนตรสน 41 14764 ด.ญ. ณฤดี  ดอนเจดีย์

16 14706 ด.ช. ปรวรรตน์ คงศิริ 42 14765 ด.ญ. อนัญญา นางแย้ม

17 14710 ด.ช. ออมสิน จีนาภักด์ิ 43 14770 ด.ญ. รฐา คะเณมา

18 14760 ด.ช. ฐปนวัฒน์ เล่ือนลอย 44 14771 ด.ญ. ปัญญาพร  ดุลย์มา

19 14930 ด.ช. วรภัทร บุญยงค์ 45 14775 ด.ญ. ธีราพทัธ์ จารุถิระสวัสด์ิ

20 14939 ด.ช. ณัฐภัทร สวัสด์ิมี 46 14777 ด.ญ. ธีรดา แซ่เฮ้า

21 14940 ด.ช. ปฏิพทัธ์ ละอองบัว 47 14778 ด.ญ. พมิอักษพิร จีรกาญจน์กุล

22 14943 ด.ช. พชัรณัฏฐ์ ว่องประเสริฐ 48 14791 ด.ญ. สุวิชญาน์ จันทร์เพช็ร

23 14949 ด.ช. นิติ บุณยายน 49 14954 ด.ญ. วรกมล เพิม่สุวรรณ์

24 18083 ด.ช. รนัทถ์ จรูญรัตน์ 50 16080 ด.ญ. จิณณพตั ย้ิมมาก

25 18084 ด.ช. ปภังกร ด้วงพลับ 51 18096 ด.ญ. นริศษา เหลืองประเสริฐ

26 18091 ด.ช. อรรถพร วันนะ 52 18101 ด.ญ. เบญจภัทร ค าแก้ว

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14543 ด.ช. พสิิษฐ์  กิตติวินิชนันท์ 26 18087 ด.ช. ชยพล  ชูเลิศ

2 14545 ด.ช. ชัชธน ค าวงศ์ษา 27 18088 ด.ช. ณัฐพงษ์ บัวเกตุ

3 14582 ด.ช. สิงหนาท แต่แดงเพชร 28 18090 ด.ช. พรัีชชัย ชนะภัย

4 14585 ด.ช. ภัทรพล นิธิโภคสกุล 29 18092 ด.ช. วงศกร  ฉายอรุณ

5 14586 ด.ช. ธณกร ต้ังมัน่ 30 18093 ด.ช. จิรัฏฐ์ โยธา

6 14599 ด.ช. วีรภาพ ต้ังวินิจกุล 31 14605 ด.ญ. จุฑาสินี สมสมัย

7 14626 ด.ช. ธนัยฑวัฒย์ อินสว่าง 32 14609 ด.ญ. โยษติา คชสาร

8 14629 ด.ช. รัฐภูมิ ขยันการ 33 14653 ด.ญ. ปมิณพร เพยีรการ

9 14640 ด.ช. จิรัฏฐ์ แดงอุทัย 34 14654 น.ส. กชกมล กาญจนวุฒิธรรม

10 14671 ด.ช. ภรภัทร พนัธ์แจ่ม 35 14685 ด.ญ. ธนิตา พนัส าโรง

11 14673 ด.ช. ปุณณภพ สีสัน 36 14698 ด.ญ. กรสกุล วงศ์บุตร

12 14707 ด.ช. กฤตมุข แก่นรักษ์ 37 14700 ด.ญ. ปานวาด ถิน่กาญจน์วัฒนา

13 14711 ด.ช. มนัญชัย ศรีประเสริฐ 38 14724 ด.ญ. ณัชชา  จ านงกูล

14 14712 ด.ช. นันท์นภัส เอกจีน 39 14733 ด.ญ. พฒิุพร แจ่มแจ้ง

15 14716 ด.ช. ภัสชณัฏฐ์ พนัธ์ปัญญา 40 14761 ด.ญ. อรปรียา นัยเสถียร

16 14719 ด.ช. สรวิศ ข านอง 41 14768 ด.ญ. ภารดี มะเริงสิทธ์ิ

17 14748 ด.ช. มาร์ติน เดอ รุยจ์เตอร์ 42 14955 ด.ญ. ปาริชาติ รักเมือง

18 14757 ด.ช. ไกรสิทธิ ศรีแสงฤทธ์ิ 43 14956 ด.ญ. ธนัชพร กว้างขวาง

19 14929 ด.ช. ยุทธชัย  บัวจันทร์ 44 14957 ด.ญ. กชกร ตันเจริญ

20 14932 ด.ช. ภควัฒน์  ทรัพย์วโรบล 45 16865 ด.ญ. พชัรพร ศรีสุขจร

21 14936 นาย ณัฐดนัย เกตุพนัธ์ 46 18095 ด.ญ. นงลักษณ์ กูท้รัพย์

22 14937 ด.ช. สิทธธร โอฬารธนภาค 47 18099 ด.ญ. อริสรา มิง่จงเจริญ

23 14938 ด.ช. วัชรชัย สุวรรณวร 48 18100 ด.ญ. กีรัตยา เสือดาว

24 18082 ด.ช. สหกรณ์ กาญจนประกอบ 49 18102 ด.ญ. ปวริศา เกตุแก้ว

25 18085 ด.ช. เฉลิมวงศ์ ดอนเจดีย์ 50 18103 ด.ญ. วิริฒิภา คชรัตน์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล



เลขที่
รหัส

นักเรยีน
เลขที่

รหัส
นักเรยีน

1 14560 ด.ช. อนุพงษ ์ จ าปาค า

2 14622 ด.ช. ชนะเดช ปรีชาวาท

3 14631 ด.ช. อธิวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย

4 14635 ด.ช. สิรศิลป์ ทิมน้อย

5 14713 ด.ช. จิรายุ จิตนิยม

6 14747 ด.ช. ธนกร สืบส่ง

7 14751 ด.ช. อีซาคาน ปาทาน

8 14753 ด.ช. ธนัท ปุยทอง

9 14784 ด.ช. พลาธิป อุรารักษ์

10 15341 ด.ช. จิรสิน ถิน่ทุง่ทอง

11 15697 ด.ช. อธิป ต่ายจันทร์

12 16861 ด.ช. กลวัชร  พกัไพโรจน์

13 18460 ด.ช. ณัฐวรรธ ลิมพะสูตร

14 14644 ด.ญ. อินทิรา หวังจิตต์

15 14649 ด.ญ. วิภาวดี พุม่ดี

16 14660 ด.ญ. ณัฐชา อัศวเดชฤทธ์ิ

17 14687 ด.ญ. ปิยนุช เพิม่พลู

18 14688 ด.ญ. ปิยนันท์ เพิม่พลู

19 14693 ด.ญ. จิรัชยา ตรีวงษ์

20 14722 ด.ญ. ฮาวา ปาทาน

21 14731 ด.ญ. สุพรรณี เซ่ียงฝุง

22 14735 ด.ญ. ปฏิภรณ์ ล้วนรอด

23 15643 ด.ญ. ข้าวทิพย์ สงวนแก้ว

24 16864 ด.ญ. ณัฐชพนัธ์ุ วัฒนะสิน

25 18097 ด.ญ. ณารายทิพย์ กมลพนัธ์ทิพย์

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2563

        ช่ือ - นามสกุล        ช่ือ - นามสกุล


