
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 15009 ด.ช. ธีรชานนท์ วงษเ์อีย่ม 26 15076 ด.ญ. สุพชิฌาย์ สุทธิรักษ์

2 15063 ด.ช. ณฐกร สัมมาทิตฐิ 27 15078 ด.ญ. สมิตา เอีย่มสอาด

3 15068 ด.ช. ศุภกิตต์ิ คุ้นเคย 28 15079 ด.ญ. โชติกา กระหวาย

4 15089 ด.ช. ภาวิต ทองนุม่ 29 15083 ด.ญ. รตนสิริ เดือนกลาง

5 15138 ด.ช. ก้องภพ ไพศาล 30 15126 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ราชวงษ์

6 15139 ด.ช. ธีรภัทร วุฒิเอก 31 15154 ด.ญ. ไอรินทร์ ศุภพริิยกรรังษี

7 15141 ด.ช. กันต์ พวัโสพศิ 32 15155 ด.ญ. มัชฌิมา วงศ์ประภา

8 15147 ด.ช. กันต์ดนัย อุณหะ 33 15158 ด.ญ. สุรางค์พมิล อังควนิช

9 15174 ด.ช. วชิรวิทย์ เจริญพร 34 15166 ด.ญ. สุพชิฌา พฒันมาศ

10 15221 ด.ช. ธนภัทร เหมือนรุ่ง 35 15201 ด.ญ. อารยา ศรีอนันต์

11 16400 ด.ช. คีตะณัฏฐ์ สุทธิสนธ์ิ 36 15202 ด.ญ. สุมิตรา เขมะนุเชษฐ์

12 17676 ด.ช. อเนชา เซ็นเครือ 37 15206 ด.ญ. ญาณิศา ย่ังยืน

13 17677 ด.ช. นครกานต์ จันทเสฏโฐ 38 15233 ด.ญ. ชลธิชา ฉุยเนย

14 18471 ด.ช. ทวีโชค อดุลเดชาฤทธ์ิ 39 15239 ด.ญ. จิรารัตน์ คงพรม

15 18474 ด.ช. ศักด์ิดา จันทร์เจียวใช้ 40 15244 ด.ญ. ภัทรวดี วัยวัฒนะ

16 18475 ด.ช. ปรัตถกร วงษศ์รีสังข์ 41 15245 ด.ญ. ธันยรัตน์ เวียนเทียน

17 18476 ด.ช. ฤชา จินดาวรรณ์ 42 15247 ด.ญ. มนัสนันท์ ทองคง

18 15000 ด.ญ. ฑิฆัมพร สุนทรศิริ 43 15648 ด.ญ. ชนนิกานต์ สาสุข

19 15001 ด.ญ. ประภาพร สนใจ 44 16090 ด.ญ. อรุณรัศมิ์ ค าพว่ง

20 15004 ด.ญ. ฑิตฐิตา พึง่แพง 45 16096 ด.ญ. ศริญญา รัตนบ ารุง

21 15033 ด.ญ. นันนวพรรษ ภาวะกุล 46 16740 ด.ญ. ดิษยารินทร์ รัฐกรอนันต์เดช

22 15037 ด.ญ. สมิตา คงวน 47 17252 ด.ญ. ปรียาภรณ์ หอมหวล

23 15039 ด.ญ. กฤติมา งามพศิ 48 18481 ด.ญ. สุพรรษา ใจพนัธ์เสือ

24 15040 ด.ญ. ญาณภัท บัวกล่ิน 49 18484 ด.ญ. สุวพชิญ์ กิจจาวิเศษ

25 15073 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ เพรียวพานิช

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 / 1    ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
เลขที่

เลข

ประจ ำตัว

1 14972 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจจริง 25 18828 ด.ช. สุวรรณภูมิ สุวรรณวิจิตร์

2 14975 ด.ช. ชัยชนะ ดวงสวัสด์ิ 26 15034 ด.ญ. อัญชิสา แก้วมีมาก

3 14981 ด.ช. จักรธิกร เพิม่พลู 27 15035 ด.ญ. ฐิติญา เนตรน้อยสกุล

4 15008 ด.ช. คณิติน แสงพรหมมา 28 15045 ด.ญ. พรนภัส เหลืองสอาด

5 15021 ด.ช. ธนพฒัน์ ถาวรวงษ์ 29 15085 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ต้ังเหรียญทอง

6 15048 ด.ช. นันท์มนัส ค าภาพกั 30 15109 ด.ญ. อิสรีย์ จันทรวัฒน์

7 15066 ด.ช. ธัญเทพ นิลทวงษ์ 31 15119 ด.ญ. ไปริญา พราหมโพธ์ิ

8 15092 ด.ช. ภูวดล บัวบาน 32 15121 ด.ญ. นิชธาวัลย์ คชรินทร์

9 15101 ด.ช. สิรภัทร สุวรรณเสริม 33 15122 ด.ญ. ศศิชา เสือใจ

10 15103 ด.ช. วชิรวิทย์ เอีย่มสุพรรณ 34 15156 ด.ญ. กัลย์สุดา ปิน่ทอง

11 15170 ด.ช. คมน์คณิน กุสุนทร 35 15165 ด.ญ. ศิรดา แสงทอง

12 15180 ด.ช. ธนาวุฒิ อิม่ลา 36 15204 ด.ญ. ปองขวัญ หอมสง่า

13 15208 ด.ช. ทัศน์พล แผนกุล 37 15207 ด.ญ. กัญญาณัฐ ฐิติเหม

14 15213 ด.ช. วันชนะ สดใส 38 15631 ด.ญ. นิรชา เวชยชัย

15 15222 ด.ช. เตโชดม พลายละหาร 39 16092 ด.ญ. จารุกัญญ์ ประเสริฐตันติกุล

16 16401 ด.ช. ปรเมศวร์ ทรัพย์ปานา 40 16093 ด.ญ. อารยา ผ่องใส

17 16478 ด.ช. สีรุ้ง หตุะนาวิน 41 16095 ด.ญ. ญาณิศา สีดาเหลา

18 16869 ด.ช. ภวัต สามลปาน 42 18482 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เกตุแก้ว

19 17250 ด.ช. วชิรวิทย์ วิทยาบ ารุง 43 18483 ด.ญ. วราภรณ์ เปล่ียนข า

20 18472 ด.ช. อภิเดช ปานมณี 44 18485 ด.ญ. วารวดี พสูิตร์

21 18473 ด.ช. คู่สกุล สายสุวรรณ 45 18487 ด.ญ. กีรติยา แย้มเกษร

22 18477 ด.ช. ธีรพฒัน์ มิง่จงเจริญ 46 18488 ด.ญ. ภมรชนก นพคุณทอง

23 18478 ด.ช. พลวิชญ์ สุริยกุล ณ อยุธยา 47 18829 ด.ญ. รมิตา ปูเชียงแดง

24 18479 ด.ช. กิตติ บุณยายน 48 18831 ด.ญ. กุลณัฐ อินสมะพนัธ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 / 2   ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
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ประจ ำตัว

1 14968 ด.ช. ธนภัทร บุญประสพ 12 16868 ด.ช. พงศ์ภรณ์ คงบางพระ

2 14982 ด.ช. ไกรวี หรัิญกุล 13 18480 ด.ช. คุณัญญา ธรรมขันธ์

3 14990 ด.ช. เตชินท์ วุฒิวโรดม 14 15002 ด.ญ. มนัสนันท์ สุรวงค์

4 15014 ด.ช. พรีพฒัน์ เนตรน้อย 15 15082 ด.ญ. ภัทรธิดา ไกรเพชร

5 15054 ด.ช. ชยานนท์ เพิม่นาม 16 15086 ด.ญ. ฐิตารีย์ หงส์ไชยกุล

6 15055 ด.ช. ณัฐชนน ก าไร 17 15125 ด.ญ. ลักษณิา แตงค า

7 15093 ด.ช. ธีรภัทร์ รุ่งมณี 18 15127 ด.ญ. สิมิลัน เลาหชัยนันท์

8 15096 ด.ช. พสุิทธิ สุตตันติปิฎก 19 15163 ด.ญ. โยษติา อาจราชกิจ

9 15128 ด.ช. มาฆบุรณ เกตมณี 20 15203 ด.ญ. สิริวดี แอนโทนี่

10 15134 ด.ช. การัณยภาส ศรีจันทร์ 21 15633 ด.ญ. พชัรีพร รักเพยีร

11 16480 ด.ช. วชากร ผิวเหลือง 22 18490 ด.ญ. กุลธนันท์ เรืองจุย้
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